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َنْحُن الَعَرَب َعلَّْمَنا الَعاَلَم

• »اإنَّ الَعرَب ُهْم اأَ�َساِتَذُة 

اأُوُرَبا ِفى بع�س فروِع 

المعرفِة «  » �سيديو«

َعَلى  العرُب  َيْظَهِر  َلْم  َلو   « •
ُة  رْت َنه�سَ رح التارِيخ َلَتاأخَّ َم�سْ

ِة ُقروَن «   »ليبرى« اأُوُرَبا ِعدَّ

ْنَع  �سُ علَّموَنا  الَعَرَب  اإنَّ   « •
ْنَع  الِكتاِب وَعَمَل الباروِد و�سُ

ُفِن«        »جوتيه« ال�سُّ

لأوربا  موا  قدَّ الَعَرب  • »اإنَّ 
ٍة وهى طريقُة  اأْثَمَن هديَّ

ِحيح  البْحِث الِعْلِمى ال�سَّ

«»هونكه«

والآن تعاَل مَعًا فى 

َجْولٍة ِبين ظواِهِرِه 

ِة وح�سارِته  رافيَّ الُجْغْ

ِة الإ�سالميَّ



تقديم

اأبناءنا االأعزاء تالميذ وتلميذات ال�صف الثانى االإعدادى مرحبًا بكم معنا فى كتاب الدرا�صات االجتماعية للف�صل 

الدرا�صى االأول ، لن�صتكمل تعليم وتعلم الدرا�صات االجتماعية، من خالل تعرف موارد وطننا العربى وبع�ض مالمح 

تاريخنا االإ�صالمى وح�صارته.

• جغرافية الوطن العربى : الطبيعية نتعرف من خاللها ت�صاري�ض الوطن العربى، من حيث  ال�صطح والمناخ 
والنبات   الطبيعى والحيوان ، وجغرافيته الب�صرية من حيث ال�صكان وتوزيعهم وخ�صائ�صهم االقت�صادية واالجتماعية .

•تاريخنا الإ�سالمى : نتعرف من خالله �صيرة الر�صول )ملسو هيلع هللا ىلص( والخلفاء الرا�صدين. 
   وقد راعينا فى هذا الكتاب ما يلى :

- االهتمام بالجانب المعرفى من خالل التركيز على الحقائق والمفاهيم والتعميمات.
- االهتمام بالجانب الوجدانى المتمثل فى االهتمام بالقيم االأخالقية والروحية، التى تعك�صها �صيرة الر�صول)ملسو هيلع هللا ىلص(  .

- االهتمام بالمهارات العقلية المختلفة، كالتحليل والتف�صير والمقارنة واال�صتنتاج  وقراءة الخــرائــط والر�صــوم 
البيانية، والتاأمل فى الظــواهــر الجغرافية واالأحداث التاريخية والتعامل مع م�صادر اأخرى متعددة غير الكتاب 

المدر�صى .

- ب�صاطة اللغة الم�صتخدمة و�صهولتها، وحداثة ودقة المعلومات والبيانات .
- تعدد الر�صوم واالأ�صكال والخرائط المعرو�صة باألوان جذابة، وتوظيفها بحيث ت�صاعد على فهم المادة العلمية 

وتنمية العديد من المهارات والقيم واالتجاهات لديك.

و ملحق بنهاية  هذا الكتاب اأن�صطة وتدريبات لم�صاعدتك على تطبيق ما تعلمته و اكت�صاب العديد من المهارات.

 



الوحدة الأولى : 

وَطُننا العربُّى ) مكاٌن واحٌد وطبيعٌة ُمَتنوعٌة (

الدر�سُّ الأََوُل : 

وَطُنَنا العربُّى ) الموقُع والم�ساحُة (                )2(

الدر�ُس الثانى : 

ت�ساري�ُس وَطِنَنا الَعَرِبى .                   )8(

الدر�ُس الثالث : 

المناخ و النبات الطبيعى فى وطِنَنا العربى .               )14(

الوحدُة الثانيُة : 

�سكان وَطِنَنا العربى ) الوحدُة والتنُّوُع (

الدر�ُس الأوُل :

 توزيُع  �سكاِن وَطِنَنا العربى .                       )21(

الدر�ُس الثاِنى :

َكاِن وَطِنَنا العربى .                        )26( خ�سائ�ُس �سُّ

محتويات الكتاب



الوحدُة الثالثُة : 

مٍة
ُ
ُة بناِء اأ حياُة محمد )ملسو هيلع هللا ىلص( ِق�سَّ

در�ُس تمهيدُى :  

اأحوال �سبه الجزيرة العربية قبل ظهور  الإ�سالم   )33(

الدر�ُس الأوُل : 

مٌد)ملسو هيلع هللا ىلص( الموُلد والن�ساأَة           )38( محَّ

الدر�ُس الثانى : 

ِبْعثُته )ملسو هيلع هللا ىلص( .            )41(

الدر�ُس الثالُث : الهجرُة وبناُء الدولِة .                   )46(

الدر�ُس الرابُع :  

غزواُت الر�سوِل )ملسو هيلع هللا ىلص( »دعوته وكفاحه«             )51(

الوحدُة الرابعُة : 

ا�ِسدون )11-40هـ(  الخلفاُء الرَّ

الدر�ُس الأوُل : 

خالفة اأبى َبْكر ال�سديق »ر�سى اهلل عنه« )11 - 13 هـ( .    )60 (

الدر�ُس الثانى : 

اِب  »ر�سى اهلل عنه« )13 - 23 هـ(.   )66( خالفة ُعمر بن الخطَّ

الدر�ُس الثالُث : 

ان »ر�سى اهلل عنه«  )23 - 35 هـ(.     )72( خالفة ُعثْمان بن َعفَّ

الدر�ُس الرابُع : 

خالفة علي بُن اأِبى َطاِلب»ر�سى اهلل عنه« )35 - 40 هـ(.  )76(



َوَطُننا الَعَربى

َعٌة ( ) َمَكاٌن َواِحٌد َوَطِبيَعٌة ُمَتنوِّ

اأهداف الوحدة

بنهاية �لوحدة يتوقع �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن :

- يو�ضح �لعو�مل �لطبيعية �لتى �ضكلت ت�ضاري�س 

�لوطن �لعربى .

- يقارن بين �أق�ضام �ضطح �لوطن �لعربى .

- ي�ضف �لخ�ضائ�س �لطبيعية �لتى يتميز بها 

�لوطن �لعربى .

- يوقع على خريطة �ضماء �لأقاليم �لمناخية  

فى �لوطن �لعربى .

�لوطن  مناخ  فى  �لموؤثرة  �لعو�مل  يحدد   -

�لعربى . 

�لوطن  فى  �لمناخية  �لأقاليم  بين  يقارن   -

�لعربى.

و�لمو�ضوعات  و�لأطال�س  �لخر�ئط  ي�ضتخدم   -

�لخ�ضائ�س  عن  معلومات  جمع  فى  �لجغر�فية 

�لطبيعية فى �لوطن �لعربى

عر�س  فى  �لتكنولوجيا  و�ضائل  ��ضتخد�م  من  -يتمكن 

�لمعلومات �لجغر�فية عن �لوطن �لعربى.

- يقدر �أهمية �لوحدة بين �لدول �لعربية .  

- يقدر نعم �هلل على �لوطن �لعربى .  

درو�س الوحدة

الدر�س الأول : وطننا �لعربى ) �لموقع و�لم�ضاحة ( .

الدر�س الثانى: ت�ضاري�س وطننا �لعربى .

الدر�س الثالث: �لمناخ و�لنبات �لطبيعى فى وطننا �لعربى .

الوحدة الأولى

أوربـا

آسيا
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الوحدة الأوىل

الدر�س الأول : َوَطُننا الَعربىُّ 

) الـَموقُع والِم�َساَحُة (

•يمي���ز بين موق���ع الوطن العربى 
الجغرافى والفلكى .

الوط������ن  موق������ع  اأهمي���ة  • يح���دد 
العرب���ى)الح�سارية– اال�ستراتيجية 

-االقت�سادية (.

ال�سيا�س���ية  الخريط���ة  يق���راأ   •
للوطن العربى .

• يميز بين دول الجناح االآ�سيوى 
واالإفريقى .

•يقدر ما وهبه اهلل للوطن العربى 
من نعم .

• من المتوقع بعد االنتهاء من الدر�س 
اأن يكون التلميذ قادرًا على اأن :

اأهداف الدر�س

الق�سايا المت�سمنة

•التربيه من اأجل 
المواطنة

• العولمة .

تمهيد:

َوَطننا  �ِض 
ْ
�أر َعَلى  َتعي�ُض  ك  �إنَّ عزيزى التلميذ/ عزيزتى التلميذة 

نَّ َلَك َوطًنا 
ه َوَتنَتمى �إلْيه ، َولكن َهْل َتعلُم �أَ �لَحبيب ِم�صَر �لَّذى ُتحبُّ

رنا �لَحبيبِة َعديَد  ُهَو وطنك �لَعربى �لَّذى َي�صمُّ �إلى َجانِب ِم�صْ
َ
�أَْكبَر 

َعريَقٌة،  ار�ٌت  َح�صَ ها  �صِ
ْ
�أَر َعَلى  َقامْت  �لَّتى   ، �لَعربيِة  وِل  �لدُّ ِمَن 

وُلغٌة  و�حد  مكان  َيْجمُعها  َماويِة،  �ل�صَّ للدِّياناِت  مهبًطا  َوَكانْت 

ِمَن  َعديَد  �لعربى  وطنك  �هلل  َوَهب  َوَقْد    ، ُم�صترٌك  َوَتاريٌخ  َو�حدٌة 

�لنِّعِم �لَّتى َجَعلتُه َمْطمًعا للُغَز�ِة ، َفَتعال ِبَنا ِفى َجْوَلٍة َنتعرْف ِمْن 

ِخالِلها َعلى َوَطِننا �لَعرِبى �لَحبيِب .

َوَطُننا العرِبى َقْلُب الَعاَلِم :

َهْل َتعرُف اأْيَن َيقُع َوَطُننا الَعربى ؟  َلحِظ �لَخريَطَة )1(.

خريطة )1( موقع الوطن العربى بالن�صبة للعامل

المحيط القطبى الجنوبى
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وطننا العربى

َعٌة (  ) َمَكاٌن َواِحٌد َوَطِبيَعٌة ُمَتنوِّ

 اأ ــ الموقع الجغرافى

 يقع �لوطن �لعربى و�صط قار�ت �لعالم �لقديم و يطل على محيطين مهمين وعلى عدد من 
 

�أو  �أو �لمحيطات  �إما تطل على �لبحار  �لبحار ) لحظهما على �لخريَطة( وتمتلك جميع �لدول �لعربية �صو�حل 

�لإثنين مًعا وهى من نعم �هلل علينا.

ب ــ الموقع الفلكى

  جنوًبا 
5
غرًبا وبين د�ئرتى عر�ض 2

5
�صرًقا و 17

5
نالحظ من �لخريطة �أن �لوطن �لعربى يمتد بين خطى طول 60

جنوًبا.
5
�صماًل عد� جزر �لقمر �لتى تقع عند د�ئرة عر�ض 12

5
37

 
َ
 
و 30

اأهميُة موقِع الوطِن العرِبى

َفها :
َّ
اِلى ِلتتعر كَل �لتَّ ُة َموقِع َوطِننا الَعرِبى ؟ َلحِظ �ل�صَّ َولعلَّك تَت�ساءُل َما اأهميَّ

لموقع وطننا �لعربى �أهمية

ح�ضارية 

ودينية
��ضتر�تيجية�قت�ضادية

ُل ِفى : ٌة وِدينيٌة َتتمثَّ ٌةَح�ساريَّ لـمْوقِع َوطِننا الَعرِبى اأهميَّ

�فديِن ِفى�لعر�ق، 
َّ
ريِة �لَقديمِة، َوَح�صارِة ِبالِد �لر �صِه ِمثَل �لَح�صاَرِة �لـِم�صْ

ْ
ار�ِت �لَقديمِة َعَلى �أر • قياِم �َلح�صَ

وح�صار�ت بالد �ل�صام وبالد �ليمن.

ماويِة �لَيهوِديِة و�لم�صيحيِة ، و�لإ�ْصالميِة ومنه �ْنت�صَرْت للَعاَلِم من حوله.
َّ
• �أنه كان مهًد� للدِّياناِت �ل�ص

اِن  �أَماِكَن ُمقد�صٍة َيْق�صُدها �لنَّا�ُض للزِّياَرِة مما �أك�صبه ِقيمًة ُروحيًة َعظيمًة ِفى ُنُفو�ِض ُمعظِم �ُصكَّ • وجود 

ف َبْع�َض هذه �لأماِكَن....
َّ
وَر �لتاليَة وتعر �لَعاَلِم، لحظ �ل�صُّ

�عتز بانتمائك 

لوطنك �لعربى

الكعبة امل�رشفة )ال�صعودية(قبة ال�صخره )فل�صطني(كني�صة املهد )فل�صطني(
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الوحدة الأوىل

ا اأهمية اقت�سادية تتمثل فى : لموقع وطننا العربى اأي�سً

وِر �لتَّاريخيِة �لـُمخَتلفِة من خالل موقعه  ِم َوَطُننا �لَعرِبى ِفى ُطرِق �لتِّجارِة �لَعالميِة ِخاَلَل �لُع�صُ • تَحكَّ

�لمتو�صط بين قار�ت �لعالم.

 �لبْحُر �لأْحمُر و�لبْحُر  �لمتو�صط و�لخِليُج �لعربى و�لتى 
َ
مٍة َوِهى �أذرع َمائيٍة مهَّ �إ�ْصَر�ِفه َعَلى َثالثِة   •

ًما ِفى �لتِّجارِة �لَعالميِة . تلعب  َدوًر� مهَّ

ِة به. ِة و�لحياة �لنباتيَّ • تنوِع مو�رده �لقت�صادية ب�صبب تنوِع �لأقاليِم �لمناخيَّ

ه.  فى �أر�صْ
ِّ
• وجوِد �لبتروِل و�لغاِز �لطبيعى

اديِة هل تعرفها . مٍة ز�دْت ِمْن �أهمِيتِه �لْقِت�صَ �ٍت َمائيٍة مهَّ ُكمِه فى �أْرَبعِة َممرَّ • َتحُّ

َفها :
َّ
َلحِظ �لخِريَطَة )2( ِلتتعر

�لتنوع نعمة من �هلل 

توجد فى كل �ضىء 

حولنا فى �لب�ضر 

و�لحيو�نات و�لنباتات 

وغيرها ولبد �أن 

ي�ضتفيد وطننا �لعربى 

منها .

 خريطة )2( املمرات املائية بالوطن العربى

م�صيق جبل طارق

م�صيق باب املندب

قناة ال�صوي�س
م�صيق هرمز

دائرة اال�ستواء

دائرة اال�ستواء

جمهورية

ا اأهمية ا�ستراتيجية ) ع�سكرية( تتمثل فى : لموقع وطننا العربى اأي�سً

ِة فى �لَعالِم . •�إ�صر�فِه على �لِبحاِر و�لِخْلجاِن �لمهمة �لَّتى جعلته ِمْن �أهم �لمَو�قِع �ل�ْصتر�تيجيَّ
ِب 

ْ
ِة َو�لَّتى َتزيُد �أهميُتَها َوْقَت �لحر ُم ِفى ُطُرِق �ِلماَلحِة �لَعالـميَّ ايَق َتتحكَّ ِة َم�صَ •�َصْيطرتِه َعَلى قناة �ل�صوي�ض وِعدَّ

ر�َعاِت �لدَّوليِة .  و�ل�صِّ
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مطابع روزاليو�صف - الف�صل الدرا�صى الأول

وطننا العربى

َعٌة (  ) َمَكاٌن َواِحٌد َوَطِبيَعٌة ُمَتنوِّ

َوَنَظًر� ِلَما َيمتلُكه َوطُننا �لَعرِبى ِمْن �أهمية  َفقْد َتعر�َض للَعديِد 

وِل  �لدُّ ِمَن  َخْير�ِته  َوَنْهِب  َعَلْيِه  لال�ْصِتياَلِء  �لـُمحاولِت  ِمَن 

لْت  وُل �لعربية حتى َح�صَ ِة �لُكْبرى، َوَقد َقاَومِت �لدُّ �ل�ْصِتعماِريَّ

ِفى  ُيكاِفُح  �َصْعُبها  َز�َل  َما  �لَّتى  َفل�ْصطيَن  َعد�  ��ْصتقاَلِلها  على 

مثل  �لمغربيِة  �لمدِن  وبع�ُض  ��ْصتقاَلِلِه  َعَلى  وِل  �لُح�صُ �َصبيِل 

�َصْبتة وِمَليلة و بع�ض �لجزر �لإمار�تيِة. 

اأر�س فل�صطني

َو�لآَن تعالى مًعا ِفى َجولٍة ِلنتعرَف ِخاَللها َعَلى ُحُدوِد َوطِننا �لَعربى �لَكبيِر َلِحِظ 

ْف حدود �لوطن �لعربى.
َّ
�لخِريَطَة )3( َوتعر

•نالحظ من �لخريطة �ل�صابقة �أن وطننا �لعربى تحيط به حدود طبيعية من جميع �لجهات �صاعدت على �لحتفاظ 
ب�صخ�صيته �لعربية �لمميزة بين �لأمم.

حدوُد الوطِن العرِبى

خريطة )3( حدود الوطن العربى

دائرة ال�صتواء
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الدرا�صات الجتماعية- ال�صف الثانى الإعدادى

الوحدة الأوىل

ِم�َساحُة َوطِننا العَربى :

احـًة َكبـيرًة ِمَن �لَعــاَلـِم، تبلغ �أكثر من 13 مليون كم2، ويتكون من مجموعة من 
َ
َي�ْصغُل َوطُننـا �لعـَربى ِم�صـ

�لدول،لحظ �لخريطة )4( لتتعرف : 

 . وُل العَربيُة الَّتى يتكوُن ِمْنها َوطُننا العَربىُّ 1- اأ�سماء الدُّ

2- عدد دول الجناح الإفريقى.

3- عدد دول الجناح الآ�سيوى.

خريطة )4( الوطن العربى ال�صيا�صية

َم َوطُننا العَربى اإلى ُدوٍل متباينة الـِم�َساَحِة ؟ هْل َتْعرُف لماَذا ُق�سِّ

اِنها َويف�صُلها  َمه �إلى ُدوٍل ُمختلفٍة فى ِم�َصاَحتها، َوعدِد �ُصكَّ ه لال�ْصِتْعماِر �لأوُربِّى، �لَّذى َق�صَّ  َيرِجُع َذِلَك ِلتعرُّ�صِ

ِة مثل م�صكلة فل�صطين:  يا�ِصيَّ َطَنعــة، َوَقْد َنتَج َعْن َذِلَك َبع�ُض �لـُم�ْصــِكالِت �ل�صِّ ٌة ُم�صْ هــا ُحُدوٌد �ِصيا�صيَّ َعــْن َبْع�صِ

ى على �لوحدِة  ِها حتى يق�صِ و�لتــى كان �صبُبهــا قياُم �لقوى �ل�صتعماريُة باإقامِة كيــاٍن ��صتيطانٍى على �أر�صْ

�لعربيِة و م�صكلة جنوب ال�صودان ودارفور:  و�لتى كان �صببها �صعى �لدول �لكبرى لتق�صيم �ل�صود�ن و�ل�صتيالء 

على خير�ته وقد تم تق�صيمه عام 2011م �إلى دولتين �صماًل وجنوبًا.

•وجدير بالذكر �أنه حتى �لآن لم تتوفر معلومات موثقة  عن �لحدود �لنهائية وكذلك 

عدد �ل�صكان ومايترتب عليه من معدلت لالإنتاج �لقت�صادى.

�حر�س على مقاومة 

�ل�ضتعمار باأنو�عه 

�لمختلفة .

دائرة اال�ستواء

جمهورية
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مطابع روزاليو�صف - الف�صل الدرا�صى الأول

وطننا العربى

َعٌة (  ) َمَكاٌن َواِحٌد َوَطِبيَعٌة ُمَتنوِّ

ر�ِس اأنَّ : َتعلَّمُت ِمْن هذا الدَّ

•َوطَننا �لعَربى َيقُع َو�َصَط َقار�ِت �لَعالِم �لَقديِم �لثَّالِث �آ�صيا و�إفريقيا و�أوربا.
ًة ��صتر�تيجيُة و�ْقت�صاديًة َكبيرًة . َز للَوطِن �لعَربى �أك�َصَبه �أَهميَّ •�لمْوِقَع �لمتميَّ

ة ِهى َم�صيُق َجبِل َطارْق، وَم�صيُق ُهرمْز  بعِة َممر�ٍت َمائيِة مهمَّ
ْ
ُم ِفى �أر •َوطَننا �لعَربى َيتحكَّ

وي�ْض . يُق َباِب �لمَندْب، َوَقَناُة �ل�صَّ ، َوم�صِ

. 
2
•ِم�َصاحَة َوطِننا �لعَربى َتبلُغ �أكثر من13 ِمليون كم

 َو��ِصعٌة.
ٌ
ى �لعَربيَة لتُكوَن ِوَحدًة ُمت�صَلًة َل َتف�صُل َبينها ِجباٌل َعاليٌة �أْو ِبحار اأ �هلل �لأَر��صِ • َهيَّ

توجه اإلى الأن�سطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س
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الدرا�صات الجتماعية- ال�صف الثانى الإعدادى

الوحدة الأوىل

الدر�س الثانى 

اري�ُس َوطننا الَعَرِبى  َت�سَ

•يحدد العوامل الطبيعية التى �س���كلت 
ت�ساري�س الوطن العربى.  

•يميز بين اأ�س���كال ال�سطح فى الوطن 
العربى .

وحدة  عل���ى  الت�س���اري�س  اأثر  •يف�س���ر 
الوطن العربى .

•يق���در دور الت�س���اري�س ف���ى تحقي���ق 
وحدة الوطن العربى .

•يق���در عظمة اهلل فى تنوع ت�س���اري�س 
الوطن العربى .

اأهداف الدر�س

الق�سايا المت�سمنة

•ُح�ْسُن ا�ستخدام الموارد وتنميتها . 
• التربية من اأجل المواطنة .

• تتنوع ت�ساري�س الوطن العربى بين جبال وه�ساب و�سهول .
فهل تعرف كيف ت�سكلت هذه الت�ساري�س ؟ الحظ ال�سكل التالي لتتعرفها:

تمهيد:

  َقْد َوَهبُه �هلل �أ�صــَكاًل ُمـْختِلَفًة ِمْن 
َّ
اأبناءنــا الأعــزاء �إِنَّ َوطَننــا �لعَربى

َماَم ِوْحدِته ، َبــْل َعاِماًل ُي�صهُم  ْطِح، �لَّتــى لْم َتُكْن َعاِئًقــا �أَ َمَظاِهــِر �ل�صَّ

فــى َتْحقيِق �لِوحَدِة َبْيَن �أبَناِئِه َفقْد �أَحاَط �هلُل َوطَننا �لَعربى بالِجَباِل 

ِة،  تِه �لعَربيَّ اِب و �ل�صهول �لَّتى َحافظْت َعَلــى �َصخ�صيَّ و�لِبَحــاِر َو�لِه�صَ

اِل بالَعاَلِم �لَخاِرجى.  َكَما �َصاعدْته َعَلى �لتِّ�صَ

ِه المتنوعة َعْبَر الَخرَيطِة )5( : اري�سِ َفَتعاَل َمعنا َنَتجوْل َبْيَن َت�سَ

خريطة )5( ت�صاري�س الوطن العربى

• م���ن المتوقع بعد االنته���اء من الدر�س 
اأن يكون التلميذ قادرًا على اأن :

دائرة اال�ستواء

جمهورية

ه�سبة

�سر موت
�سبة ح

ه

ه�سبة اإفريقيا ال�سمالية
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مطابع روزاليو�صف - الف�صل الدرا�صى الأول

وطننا العربى

َعٌة (  ) َمَكاٌن َواِحٌد َوَطِبيَعٌة ُمَتنوِّ

ْطــِح  �لتى �صكلتها هذه  َف �أهمِّ َمَظاِهِر �ل�صَّ
َّ
ى َوَطِننا �لَعربــى ِلنتعر ْل ِفى ِرحَلــٍة َعبَر �أَر��صِ َو�لآَن َتعــاَل َنتجــوَّ

ِل َهذه الَمَظاِهِر: �لعو�مل . َولنبَداأْ ِباأوَّ

ُز َوطُننا �لعَربى ِبوُجوِد �لَعِديِد ِمَن �لِجَباِل �َصو�ٌء فى �لَجَناِح  •  اأوًل الِجبــاُل : َيتميَّ
�ِئعِة �لَّتى َتدلُّ َعَلى َعَظمِة �هلل فى َخْلقِه 

َّ
�لإفريقى �أِو �لآ�صيوى و�لَّتى َتَتميُز ِبَمناِظِرها �لر

اِلى : كُل �لتَّ ُحها �ل�صَّ وَتْنق�صُم �إِلى �أْنو�ٍع ُيو�صِّ

�لجبال

وتتمثل فى وتتمثل فى

�لجبال �لنك�ضارية�لجبال �للتو�ئية

جبال 

�أطل�س

جبال 

ُعمان

جبال �لبحر 

�لأحمر
جبال �ل�ضام

جبال كرد�ضتان 

وز�جرو�س

لقد جعل �هلل �لجبال 

رو��ضى لحفظ تو�زن 

�لأر�س �أثناء دور�نها 

كما �أنها م�ضدر مهم 

للعديد من �لثرو�ت 

كالمعادن.

�حر�س على تاأمل ما 

حولك من ظاهر�ت 

ت�ضاري�ضية و�لإح�ضا�س 

بما فيها من مظاهر 

جمال تدل على �إبد�ع 

وقدرة �هلل

�ُض َومْنها .
ْ
ْت َلها �لأر 1- الِجباِل اللتَوائيِة: َوِهى ِجباٌل َن�صاأْت َنتيجَة �لَحَرَكاِت �لباطنية �لَّتى َتعر�صَ

ِجباُل اأطل�س: َلحظ �لخِريطَة )6(.
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الدرا�صات الجتماعية- ال�صف الثانى الإعدادى

الوحدة الأوىل

2ــ الجبال النك�َساِريُة: 

َعْن  َنتجْت  �لَّتى  �لِجباُل  ِهى 

ق�صرة  فى  �نك�صار  ُحُدوِث 

�ِض َوِمْنها :  
ْ
�لأر

اأ- ُمرَتفعاُت الَبحِر الأْحمِر 

 �لبحر 
ْ
َتْمتدُّ َعلى َجاِنبى

َر  �لأحمر َوُتعرُف فى ِم�صْ

ود�ن با�ْصم ِجَباِل  َو�ل�صُّ

�لبْحِر �لأْحَمر و فى �لجناح 

�لآ�صيوى ُتعَرُف ِبِجَباِل 

�لحجاز َوِجَباِل ع�صير 

ومرتفعات �ليمن.

َلحِظ �لِخريطَة )7( . خريطة )7( جبال البحر الأحمر

اِم  ب- ِجَباَل ال�سَّ

ُر َبَينها  رِقى ِللبْحِر�لمتو�صط. َوَتْح�صُ اِحِل �ل�صَّ
َّ
اِم َتمتدُّ َعَلى ُطوِل �ل�ص َلحظ �لَخريطَة )8( َتِجُد �أنَّ ِجَباَل �ل�صَّ

َة �ُصهوٍل َتْجِرى ِفيَها �لأْنَهاُر ِمْثَل َنْهُر �للِّيطاِنى وَنْهر �لعا�صى. ِعدَّ

ن�صتنتج من �لخريطة �أن جبال �أطل�ض: 

- تمتد من �لغرب لل�صرق في ثالث دول هي �لمملكة �لمغربية و �لجز�ئر و تون�ض.

- و تتكون من مجموعة�صال�صل جبلية �أهمها �أطل�ض �لتل في �ل�صمال ، و �أطل�ض �ل�صحر�ء في �لجنوب ، 

و تح�صر�ن بينهما مجموعة من �له�صاب من �أهمها ه�صبة �ل�صطوط.

اِم خريطة )8( ِجَباَل ال�صَّ

خريطة )6( جبال اأطل�س

ء
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وطننا العربى

َعٌة (  ) َمَكاٌن َواِحٌد َوَطِبيَعٌة ُمَتنوِّ

اِب.  اُب : ُيِمكننا  �أْن ُنميَز َبيَن َمجموَعْتين ِمَن �لِه�صَ ثانيًا :الِه�سَ

َفها.
َّ
  َلِحِظ �لخِريطة )5( لَتَتَعر

ماِليُة : بُة اإْفريقَيا ال�سَّ ـــ َه�سَ

• تمتد من �لبحر �لأحمر وخليج عدن �صرًقا �إلى �لمحيط �لأطلنطى غرًبا ومن �صاحل �لبحر �لمتو�صط 
�صماًل �إلى و�صط �إفريقيا جنوًبا 

وتعــد ه�صبــة �ل�صطــوط جزء من ه�صبــة �إفريقيا �ل�صمالية و�صميــت  بهذ� �ل�صم ن�صبــة �إلى مجموعة 

�لبحير�ت �لمالحة �لتى تنت�صر فوق �صطحها و�لتى تعرف بال�صطوط.

اُب الجناح الإفريقى :وتتمثل فى : 1ــ  ِه�سَ

ه�ضاب �لق�ضم �لآ�ضيوى

ه�ضبة ح�ضرموت  فى 

جنوب �ضبه �لجزيرة 

�لعربية

ه�ضبة نجد

فى و�ضط �ضبه �لجزيرة 

�لعربية

ه�ضبة  بادية �ل�ضام

فى �ضمال �ضبه 

�لجزيرة �لعربية

بيعيِة  اهر�ِت �لطَّ اِب َوطِننا �لَعربى َف�َصوَف ُت�صاهُد �لَعديَد ِمَن �لظَّ  َو�إَذ� َتخيلَت َنْف�صَك ِفى َجْولٍة فى ِه�صَ

اِحرِة مثل : �ل�صَّ

ــاٍب يلخ�صهــا �ل�صــكل �لتالــى : َلِحــِظ �لَخريطَة )5(  ــاُب الجنــاح الآ�ســيوى : َوَت�ْصمــُل َثــالَث ِه�صَ 2ــــ  ِه�سَ

َفها.
َّ
لَتَتَعر

• الَواَحــاُت :  هــى منخف�صــات خ�صر�ء فى 
ى ِفيها  كاُن َوُتربَّ حَر�ِء َيعي�ــُض ِبَها �ل�صُّ َو�َصِط �ل�صَّ

َر   مِثلِتها و�حة �صيوة فى ِم�صْ �لَحيو�َناُت، َوِمــْن �أَ

َوَو�َحُة �لكفرة بليبيا .

واحة الكفرة بليبيا
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الوحدة الأوىل

َواِدى الَعَلِقى فى ِم�رْشَ 

تكوينات رملية

ُة :  ِهى ِعَبارٌة َعْن �أَوِديٍة َكاَنْت  • الأْودِيُة الَجافَّ
َوُت�صَتْخَدُم  ْت  َجفَّ ُثمَّ   ، قديمًا  �لأمطار  مياه  تملوؤها 

َعَلى  منها  وُل  �لُح�صُ َي�صهُل  َكَما  اَلِت  للَمو��صَ َكُطرٍق 

فى  �لَعاَلِقى  َو�ِدى  �أمثلِتها  َوِمْن  ة،  �لَجْوِفيَّ �لـِمَياِة 

َر ِم�صْ

ًة  عاٌت َرمليَّ ُة : هــى َتجمُّ مليَّ كويَنــاُت الرَّ • التَّ
ُمختِلفَة �لأ�ْصَكاِل و�لأَْحَجــاِم َلـها َمَناِظُر َر�ِئعٌة ِمْثَل 

َر  َماِل �لعظيم َبْيــَن ِم�صْ
َّ
ــِة َوَبْحــِر �لر ْمليَّ

َّ
�لُكْثبــاِن �لر

َوِليبَيا .

ــُهوُل :  هــى �لأر��صى �ل�صهليــة �لمنخف�صة من �صطــح �لياب�ض و�لتى  • ثالًثــا ال�سُّ
تتميز با�صتو�ء �صطحها. لحظ �لخريطة )9( لتتعرفها.

خريطة )9( ال�صهول فى الوطن العربى

حول  وتوجد  �لفي�صية  �ل�صهول  نْوَعْيِن  �إلى  تنق�صم  �لعربِى  وَطِننا  فى  هوَل  �ل�صُّ �أنَّ  �لخريطِة  من  ن�صتنتُج 

�لأنهار- و �ل�صهول �ل�صاحلية  وتوجد على �صو�حل �لبحار و�لمحيطات.

دائرة اال�ستواء

�حر�س على  تعرف 

مظاهر �لجمال فى 

�ضحارينا �لعربية

جمهورية
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وطننا العربى

َعٌة (  ) َمَكاٌن َواِحٌد َوَطِبيَعٌة ُمَتنوِّ

َعْن  �لأْنهاُر  َكونْتها  �لَّتى  ِهى    : ُة  الَفي�سيَّ هوُل  ال�سُّ   -1

�إِلى  ى  �أدَّ ا  �ِصيِب �لـَمو�دِّ �لَعاِلَقِة ِبمَياِهها ِممَّ
ْ
َطريِق َتر

َتَتميُز  لذلك  للزر�عة،  �صالحة  خ�صبة  ُتربٍة  ِن  َتكوُّ

ُر  انيِة ِبها . َوَبلُدَك �لَحِبيُب ِم�صَ كَّ ِتَفاِع �لَكَثاَفِة �ل�صُّ
ْ
بار

َقْد َوهبَها �هلُل َنْهًر�  َيفي�ُض َعلْيها ِبالخْيَر�ِت َوَمْنَحها 

بَة و�لـَماَء �لَوِفيَر . �َض �لِخ�صْ
ْ
�لأر

 �صهول نهر النيل الفي�صية

�حر�س على عدم تلوث 

�لأنهار �أو �ل�ضو�طئ حتى 

تبقى نظيفة وجميلة 

لي�ضتمتع بها �لجميع

�صهول �صاحلية

ُة : َلَقْد َوَهَب �هلُل وطننا �لعَربى  اِحليَّ هوُل ال�سَّ 2-  ال�سُّ

ًة مختلفًة �لت�صاِع ومتنوعَة �لمو�رِد  �ُصهوًل �صاحليَّ

ِالٌح للزَّر�عِة مثل  و�ل�صتخد�مات، فمنها ما هو �صَ

منه  ي�صتخرُج  ما  ومنها  ِط  �لمتو�صِّ �لَبْحِر  �ُصُهوِل 

�ُصهوِل  مثل  اقِة  �لطَّ وم�صادُر  �لمعدنيُة  �لثرو�ُت 

�لبحِر �لأَحَمِر و�لخليِجِ �لعربِى .

�لتَّ�صاِري�ُض  هوِل، َوَهذه  اِب و�ل�صُّ �لِجَباِل و�لـِه�صَ َبيَن  َوَطِننا �لعَربى ُمتنوعًة َما  �أنَّ َت�صاِري�َض  ا �َصَبق  ُتالِحُظ ِممَّ

. �لَعَرِبى  َوَطِننا  ِوحَدِة  َعَلى  �َصاعدْت  َبْل  ِة،  �لَعربيَّ �لِوحَدِة  َطريِق  فى  َعاِئًقا  َتقْف  لَم 

تِه  �َصخ�صيَّ َعَلى  َحاَفظْت  �لَعرِبى  ِبوطننا  ُتِحيُط  �لَّتى  و�لِبحاُر،  اُب  و�لِه�صَ َفالِجباُل 

ِة �لمميَزِة و�َصاعَدْت ِبَحاَره َعَلى �لتِّ�صاِل بالَعالِم �لَخاِرجى، َكَما �َصاَعد َنهُر �لنِّيل  �لَعربيَّ

ِة و�لدِّيِن �لإ�ْصاَلِمى �إِلى َقْلِب �إفريقيا لذ� لم َيُكْن وطُننا �لعَربى  َعَلى �ْنِتَقاِل �لثَّقاَفِة �لعَربيَّ

ُمنَعِزًل َعِن �لَعالِم َيوًما َما .

ر�ِس اأنَّ : َتعلَّمُت ِمْن هذا الدَّ

هوُل 
ُّ
اُب و�ل�ص اري�َض َوطِننا �لعَربى َتنَق�ِصُم �إلى َثالَثِة �أْق�َصاٍم ِهى �لِجَباُل َو�لِه�صَ • َت�صَ

ْطِح ِفى َوطِننا �لعَربى ِهى :
َّ
• َعَو�مَل َت�ْصِكيِل َمَظاِهِر �ل�ص

ُل ِفى �لَحَركاِت �للتو�ئية و�لـَحركاِت �لنِك�صاِريِة و�لثَّور�ناِت �لبركانية . ُة: َوَتَتمثَّ اأوًل  الَعَواِمُل الَباِطنيَّ

ُة : َوَتتمثُل فى �لتَّعرية �لَماِئيِة �لبحرية و�لنهرية و�لتَّعريِة �لَهَو�ئيِة . ثانًيا الَعواِمُل الـَخاِرجيَّ

ِة ، َبْل �َصاَعدْت َعَلى ِوْحَدة َوِطننا �لَعربى . • َت�صاري�َض َوطِننا �لعَربى لْم َتقْف َعاِئًقا ِفى َطِريِق �لِوْحدِة �لَعربيَّ

توجه اإلى الأن�سطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س.
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الوحدة الأوىل
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الُث  ر�ُس الثَّ الدَّ

المَناُخ و النبات الطبيعى ِفى َوطِننا العَربى

•يحدد العوام���ل الموؤثرة فى مناخ 
الوطن العربى .

•يف�س���ر اأ�س���باب اختالف االأحوال 
المناخي���ة من دولة عربية الأخرى .

عل���ى  المناخي���ة  •يحدداالأقالي���م 
خريطة الوطن العربى .

•يق���ارن بين االأقاليم المناخية فى 
الوطن العربى .

االإقالي���م  بي���ن  العالق���ة  ي�س���تنتج   •  

ف���ى  الطبيع���ى  النب���ات  و  المناخي���ة 

الوطن العربى.

 •يق���در االأهمية االقت�س���ادية لبع�س 

النباتات الطبيعية فى الوطن العربى.

•يقدر عظمة اهلل فى تنوع المناخ.

اأهداف الدر�س

الق�سايا المت�سمنة

• ُح�ْسُن ا�ستخدام الموارد 
وتنميتها.

    • المحافظه على البيئة 

وتجميلها. 

تمهيد:

َة  لت َبْيَن �لبْلد�ِن �لعَربيِة، لوجدت �أنَّ َدرَجاِت �لَحر�رِة َوكميَّ ك تجوَّ لــو �أنَّ

ع �لـُمَناِخ َفقْد َوَهَب  �لـَمطــِر  َتْختلُف ِمْن َبلٍد لآخَر، ويرجع ذلك �إلــى َتنوُّ

ِة،  بيعيَّ باَتاِت �لطَّ ًعا �َصاعَد َعَلى َتنوِع �لنَّ �هلل َوطَننــا �لَعربى ُمناًخا ُمتنوِّ

وُل �لَعربيُة ِفيَما  يــِل �لزِّر�عيِة حتَّى َتتَكامل �لــدُّ ِع �لـمحا�صِ وَكذِلــَك َتنوُّ

َف مــن ِخالِلها على �لَعو�ِمل 
َّ
َبْيَنهــا . و�لآن َتعــاَل َمعنا ِفى َجْولٍة ِلنتعر

ُر فى مناِخ وَطنِنا �لعرِبى . �لَّتى توؤثِّ

�سبِة لَدواِئر الَعْر�ِس  1- الموِقُع ِبالنَّ

لقــد عرفــت �أن �لـمَناِطــَق �لقريبــَة ِمــْن �لد�ئــرة 

�ل�صتو�ئيــة َتكــوُن �أ�صــدَّ َحــر�رٍة ، وَتقــلُّ َدرَجــُة 

�لَحــر�َرِة ُكلَّما َبعْدنا َعــْن د�ئرة �ل�ْصِتــَو�ِء �َصَماًل 

َوَجنوًبا .

ــَة �لَّتى َيقُع ِفيَها َوَطُننا  ِف �لـِمْناطق �لحَر�ريَّ
َّ
َلحــِظ �لخريطة )10( َوتعر

�لَعرِبى .

رُة ِفى ُمناِخ َوطِننا الَعَربى : الَعواِمُل الموؤثِّ

خريطة )10( املناطق احلرارية فى الوطن العربى

دائرة الإ�صتواء

املنطقة املعتدلة الباردة

املنطقة املعتدلة الدافئة

املنطقة احلارة

املنطقة املعتدلة الباردة

املنطقة املعتدلة الدافئة

املنطقة املتجمدة اجلنوبية

املنطقة املتجمدة ال�صمالية

لقد جعل �هلل �لأر�س 

نظاًما متكامًل كل 

جزء فيه يوؤثر 

ويتاأثر ببقية 

�لأجز�ء .

• من المتوقع بعد االنتهاء 
من الدر�س اأن يكون التلميذ

 قادرًا على اأن :
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وطننا العربى

َعٌة (  ) َمَكاٌن َواِحٌد َوَطِبيَعٌة ُمَتنوِّ

ِة : َحاِت الـَماِئيَّ 2- الْقرُب اأو الُبْعُد َعِن الـُم�َسطَّ

�لـَمَناِطِق  ُمَناِخ  ِفى  ُة  �لـَماِئيَّ َحاُت  �لـُم�َصطَّ توؤثر   •
اِحِليَة �لـُمطلََّة َعَلى  �لـُمحيَطِة ِبها لَذِلَك َنِجُد �لأْجَز�َء �ل�صَّ

ا �لـَمناِطُق �لدَّ�خليُة  �لِبحاِر َتتميُز بالـُمَناِخ �لـُمعتدِل، �أمَّ

ِبالـمَناِطِق  ُتعَرُف  و�لَّتى  �لَبحِر  َتاأِثير  َعْن  �لَبعيدُة 

ِل  َف�صْ ِفى  �لَحر�َرِة  َدرَجِة  ِبارِتفاِع  فتت�صف  ِة  �لَقاريَّ

�لَمناِطِق  ِفى  ُل  وتتمثَّ َتاِء  �ل�صِّ ِفى  ها  َو�ْنِخَفا�صِ ْيِف  �ل�صَّ

حَر�ويِة.  �صاطئ البحر�ل�صَّ

اِري�ُس : �سَ 3-التَّ

اري�ُض ُتوؤثُر ِفى ُمناِخ َوطِننا �لَعرِبى ِمْن َحْيُث: َفالتَّ�صَ

َجبليًة  ِقمًما  �لَعرِبى  َوطِننا  فى  َتـِجُد  ِلذلَك   : الْرتفاُع   - اأ 

يها �لَجليُد مثل ِجبال ِلبنان لأنَّ َدَرَجَة �لحر�رِة  ُمرتفعًة ُيغطِّ

�َصْطًح  من  ًمْتًر�   150 �رتفعنا  كلََّما  و�حدًة  درجًة  تنخف�ُض 

�َلْبِحر.

جبال لبنان يغطيها اجلليد

4- نظم ال�سغط الجوى:

يتاأثر مناخ �لوطن �لعربى بعدة مناطق �أهمها :

 1ــ �ل�صغط �لمرتفع �لأزورى.

2ــ �ل�صغط �لجوى فوق �لقارة �لآ�صيوية.

لحظ . . فى ف�صل �ل�صيف يتحد �ل�صغط �لمرتفع �لأزورى مع �لآ�صيوى وتخرج 

منه رياح �صمالية نحو �لوطن �لعربى.

�متد�د  على  ي�صاعد  �لعربى  �لوطن  جنوب  �ل�صتو�ئى  �لمنخف�ض  �ل�صغط  3ــ 

تاأثير �لرياح لت�صل �إلى جنوب �لوطن �لعربى �صيًفا.

�لعك�ضي��ة  �لري��اح   -

لأنه��ا  بذل��ك  �ضمي��ت 

تغير �تجاهها.

�لتجاري��ة  �لري��اح   -

لأنه��ا  بذل��ك  �ضمي��ت 

منه��ا  ي�ضتف��اد  كان��ت 

�ل�ضف��ن  ت�ضيي��ر  ف��ى 

�ل�ضر�عية.

هل تعلم اأن:

ُر ِفى  ِة: �لذى ُيوؤثِّ ـَجاُه الُكَتِل الَجَبليَّ ب- اتِّ

جو�نب  َنِجُد  لذِلَك  �لـَمَطِر  ِة  َكميَّ َتوِزيِع 

�لِجباِل �لـَمو�ِجهِة للم�صطح �لمائى َتُكوُن 

ِة، َكَما ِفى  ُفوِح �لدَّ�خليَّ
ُّ
�أَْغَزَر َمَطًر� ِمَن �ل�ص

ِجبالِ �أطْل�َض .

قلة الأمطار على ال�صفوح الداخلية للجبال

خلية
ال�صفوح الدا

ملطر
منطقة ظل ا

ملرتفعات
ء با

خار املا
ة بب

حمل
لرياح امل

ا�صطدام ا

حر
للب

هة 
ملواج

ح ا
صفو

ال�



16
الدرا�صات الجتماعية- ال�صف الثانى الإعدادى

الوحدة الأوىل

ِة .  لحــظ �لـَخِريَطِة )11(  ِع ُمَناِخه، و�لَّذى ُيمِكُن َتْق�صيُمــه �إلى �أربعة �أَقاليَم ُمَناخيَّ ــُز َوَطُننــا �لعَربى ِبتنــوُّ َيتميَّ

لتتعرفها .

الأقاليم المناخية و النباتية فى الوطن العربى:

َل ِفى كلِّ اإْقليٍم ِمْن َهِذِه الأقاليِم . والآَن َتعاَل َمعَنا ِلنتجوَّ

ُة فى الوطِن العرِبى  خريطة )11( الأقاليُم املناخيَّ

ِط : ًل : اإْقليُم الَبْحِر المتو�سِّ اأوَّ

َعَلى  �لـُمطلَِّة  �لعربى  للوطن  ماليِة  �ل�صَّ �لأطَر�ِف  َعَلى  •َويمتدُّ 
�َصو�ِحِل �لبْحِر �لمتو�صط.

َنهاًر�  يِف  �ل�صَّ ِل  ف�صْ ِفى  �لَحَر�رِة  َدَرجاِت  ِبارِتفاِع  •َويتميُز 
ها لياًل .  َو�ْنخَفا�صِ

. 
ٌ
ه ُمعتدٌل َوُممِطر َتاُء َفيتميُز باأنَّ ا �ل�صِّ •�أمَّ

وِل �لَّتــى َتْنتمى َبْع�ــضُ �أْجَز�ِئهــا لهَذ� �لإْقليــِم  م�صر  •ِمــَن �لــدُّ
وليبيا و لبنان.

النبات الطبيعى : يرتبط بهذ� �لإقليم و جود:

�أ ـ �لغابات �لمعتدلة فوق �لمنحدر�ت �لجبلية غزيرة �لمطر مثل جبال �أطل�ض و مرتفعات بالد �ل�صام و�لعر�ق و من 

�أهم �أ�صجارها �لبلوط �لفلينى ، و �ل�صنوبر، و �لأرز �لذى �تخذته لبنان �صعاًر� لها .

ب ــ �لح�صائ�ض �لمعتدلة )�ل�صتب�ض( تنمو بين �إقليم �لبحر �لمتو�صط و �لإقليم �ل�صحر�وى و تزدهر فى �ل�صتاء و 

تجف �صيًفا و تربى عليها �لأغنام و�لماعز و �لأبقار.     

دائرة اال�ستواء

ِط مناذج من اأ�صجار اإقليُم الَبْحِر امُلتو�صِّ
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وطننا العربى

َعٌة (  ) َمَكاٌن َواِحٌد َوَطِبيَعٌة ُمَتنوِّ

النبات الطبيعى : يتمثل فى:

   �أ ــ �لغابات �لمد�رية : ت�صبه �لغابات �لإ�صتو�ئية ولكن تكثر بها �أ�صجار �ل�صنط �لتى ي�صتخرج منها �ل�صمغ �لعربى.

ـــ �لح�صائ�ــض �لحاره )�ل�صافانا( : و�لتــى تتدرج فى �لطول من �لجنوب �إلى �ل�صمال على ح�صب درجة �لحر�رة    بـ 

وكميــة �لأمطار و بها �أنو�ع متعددة من �لحيو�نــات مثل �لزر�ف و�لأفيال و�لأ�صود و�لنمور وهى بمثابة حديقة 

حيو�ن طبيعية.

مناذج من نباتات الغابات الإ�صتوائية

رابًعا : الإْقليُم الإ�ستوائى :

وماِل ويتميُز  ى جنوِب �ل�صُّ ــى فى �أْق�صَ ُيوَجُد �لإقلُيم �ل�ْصِتو�ئُّ

بارتفاِع درجِة �لحر�رِة و�صقوِط �لأْمَطاِر ُطَوَل �لَعاِم.

النبــات الطبيعى : وينمو بهذ� �لإقليم غابات �إ�صتو�ئية تتدرج 

فــى كثافتها من �لجنــوب �إلى �ل�صمال ب�صبــب تناق�ض �لمطر 

ومــن �أهــم �أ�صجارهــا �لماهوجنى �لــذى يدخل فــى �صناعة 

�لأثاث نظًر� ل�صالبته.

و�لطيــور  كالزو�حــف  �لحجــم  �صغيــرة  حيو�نــات  وبهــا 

و�لحيو�نات �لمت�صلقة.

مناذج من نباتات الإقليم املدارى

ثالًثا : الإْقليُم المَداِرى :

•ُيوَجُد ِفى َجُنوِب َوطِننا �لَعربى َوَيتمثُل ِفى  معظم 
�ل�صود�ن، َوَجنوِب موريتانيا وو�صط �ل�صومال وجنوب 

غرب �صبه �لجزيرة �لعربية.

ْيِف  ِل �ل�صَّ ِتفاِع َدَرجاِت �لـَحَر�رِة ِفى َف�صْ
ْ
•يتميز ِبار

ُز باْنِخَفا�ِض َدَرجاِت  تاُء َفيتميَّ ا �ل�صِّ َو�ُصُقوِط �لأْمَطاِر ، �أمَّ

�لـَحَر�رِة و�لـَجَفاف .

حراوى : ثانًيا : الإْقليُم ال�سَّ

َويمتدُّ  �لَعربى  َوَطِننا  ِم�َصاَحِة  ِمْن   %80 َحو�لى  •َي�ْصغُل 
ماِل و�لإقليم �لَمَد�رِى   َبْيَن �إْقليمِ �لبحر �لمتو�صط. ِفى �ل�صَّ

فى �لـَجُنوِب .

يًفا ِفى �لنَّهاِر  ِديِد �لـَحر�َرِة �صَ ُز بالـُمَناِخ �لَقارى �صَّ •يتميَّ
َتاِء . ِل �ل�صَّ ِديِد �لُبروَدِة لياًل ِفى َف�صْ و�صَّ

 النبات الطبيعى : تختلف �ل�صورة �لنباتية فى هذ� �لإقليم 

ح�صب كمية �لمطر فتنمو ح�صائ�ض ق�صيرة فى �لمناطق قليلة �لمطر ونباتات �صوكية كال�صبار فى �لمناطق 

نادرة �لمطر، وبها حيو�نات مثل: �لزو�حف َو�لإبل و�لغزلن.

منوذج من حيوانات الإقليم ال�صحراوى
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الوحدة الأوىل

ر�ِس اأنَّ : َتعلَّمُت ِمْن هذا الدَّ

َة َتَقُع  ماليَّ ِة �لَحارِة، فيَما َعَد� �لأْطر�َف �ل�صَّ • َوطَنَنا �لَعربى َيقُع ُمعظُمه ِفى �لـِمْنطقِة �لـَمد�ريَّ
ِفى �لـِمْنِطقِة �لمعَتدِلِة .

ِة َعو�ِمَل ِمْنها : �لـمْوِقُع بالنِّ�صبِة ِلَدو�ئِر �لْعر�ِض – �لُقرُب �أِو  ُر ِبعدَّ • ُمناَخ َوَطِننا �لعَربى َيتاأثَّ
ِة – �لتَّ�صاِري�ُض – نظم �ل�صغط �لجوى . َحاِت �لـَمائيَّ �لُبعُد َعِن �لـُم�صطَّ

ــِط – �لإْقليُم �لـَمد�ِرى –  • �لأََقاِليــَم �لمناخيــة ِفى َوطِننا �لعَربــى ِهى : �إْقليُم �لَبحِر �لـمتو�صِّ
َحر�ِوى ــ �لإقليم �لإ�صتو�ئى ، ولكل �إقليم مناخى نباتات تميزه عن باقى �لأقاليم . �لإْقليُم �ل�صَّ

ع �لنبات �لطبيعى . ى �إلى َتنوُّ • َتنوع �لأقاليِم �لـمَناخيِة �أدَّ
ِع �لأقاليِم �لـُمناخيِة و�لنبات �لطبيعى . • هلل حكمة ِفى َتنوُّ

توجه اإلى الأن�سطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س.
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وطننا العربى

َعٌة (  ) َمَكاٌن َواِحٌد َوَطِبيَعٌة ُمَتنوِّ

اأهم مفاهيم الوحدة

معناهالمفهوم

موقٌع جغرافٌى

موقٌع فلكٌى

اأهمية ا�ستراتيجية

ٌة حركاٌت التوائيَّ

حركاٌت اإنك�ساريٌة

ٌة اأوديٌة َجافَّ

واحٌة

ىًّ �سهٌل فْي�سِ

ـِىٌّ �َسْهٌل �ساِحل

�لموقُع بالن�صبة ِللماِء و�لياب�ِض.

�ِض وخُطوِط �لطوِل.
ْ
�لموقُع بالن�صبِة لدو�ئِر �لعر

�لأهميُة َوْقَت �لحُروِب و�لأََزماِت و�ل�صلم.

ت �إلى تكويِن �َصاَل�ِصًل جبلَّيٍة ُمرَتفعٍة يٌة  ُكْبرى �أدَّ حركاٌت باطنَّ

ها  ْت �إلى �رتفاِع َبْع�صِ حركاٌت باطنِيٌة �أ�صاَبْت �ل�صخوَر �ل�صلبَة و�أدَّ

ها مكونة �لبحاَر و�لبحير�ِت. مكونًة �لجباَل و�ْنِخفا�ِض َبْع�صِ

ّت. �أوديٌة َكانْت تملوؤها مياُه �لأمطار فى �لع�صور �لقديمة ثم جفَّ

�أر�ٌض منخف�صٌةُ َو�ْصَط �ل�صحر�ِء  �صالحة للحياة حيث ت�صتمد 

ى َفيها  كاُن وتربَّ مياهها من �لآبار و�لعيون  يعي�ُض بها �ل�صُّ

�لحيو�ناُت وتزرُع بها بع�ُض �لمحا�صيِل �لزر�عيِة.

�أر�ٌض منخف�صٌة من �أ�صطح �لقار�ت َكوَنها �لنهُر عن طريِق تر�صيِب 

�لمو�ِد �لعالقِة بمياِهه على جانبى �لنهر.

�أر�ُض ُمْنَخِف�صٌة ُمْنَب�صطٌة على �صو�طئ �لبحاِر و�لمحيطاِت.



الوحدة الثانية: 

درو�س الوحدة

الدر�س الأول: توزيع �سكان وطننا العربى.

الدر�س الثانى: خ�سائ�س �سكان وطننا العربى.

اُن َوطِننا الَعَرِبى �ُسكَّ

)الِوْحدُة والّتنوُع(

اأهداف الوحدة

بنهاية الوحدة يتوقع اأن يكون التلميذ قادًرا على 

اأن:

-ي�سف الختالفات فى تركيب ال�سكان من حيث 

معدلت المواليد، والَوَفَيات، والزيادة الطبيعية 

فى الوطن العربى.

-يف�سر اأ�سباب اختالف توزيع ال�سكان فى الوطن 

العربى.

-يحلل خريطة توزيع ال�سكان فى الوطن العربى.

-يحلل الجداول والر�سوم البيانية الخا�سة 

بال�سكان.

العربى  الوطن  فى  ال�سكانية  الم�سكلة  اأبعاد  -يو�سح 

من حيث الأ�سباب والنتائج.

-يقترح حلوًل للم�سكلة ال�سكانية.

- ي�ستخدم الخرائط والأطال�س والمو�سوعات الجغرافية 

لجمع معلومات عن �سكان الوطن العربى.

- يتمكن من ا�ستخدام  و�سائل التكنولوجيا فى الح�سول على 

المعلومات الجغرافية عن �سكان الوطن العربى

-يقدر جهود الدول العربية فى النهو�س باأو�ساع ال�سكان فى الوطن 

العربى.

-يقدر دور الإ�سالم فى تكوين الأمة العربية وتحقيق وحدتها.
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�سكان وطننا العربى»الوحدة والتنوع«

•يحدد المق�ص���ود ب���كل من: نمو 
�ص���كانى، كثاف���ة �ص���كانية، زيادة 

طبيعية، هجرة.

•يف�ص���ر اأ�ص���باب اخت���اف توزيع 
ال�صكان فى الوطن العربى.

ال�صكانية  الزيادة  اأ�صباب  •يحدد 
فى الوطن العربى.

•يقراأ خريطة توزيع ال�ص���كان فى 
الوطن العربى.

•يقارن بين ال����دول العربية من حيث 
الم�صاحة وعدد ال�صكان وكثافتهم.

•يو�ص���ح اأبعاد الم�صكلة ال�صكانية 
ف���ى الوط���ن العرب���ى م���ن حي���ث 

الأ�صباب والنتائج.

•يقترح حلوًل للم�صكلة ال�صكانية.
•يقدر اأهمي���ة التعاون بين الدول 

العربية لحل الم�صكلة ال�صكانية.

•يقدر قيمة الفرد كثروة ب�صرية.

اأهداف الدر�س

الق�سايا المت�سمنة

ال�ص���كانية  •الزي���ادة 
وعاقتها بالتنمية.

•حقوق الإن�صان.

تمهيد:

�ٍض َطيبٍة َوُمناٍخ ُمتنوٍع 
ْ
اأبناءنا الأعزاء  َلقْد َحَبا اهلُل َوطَننا الَعربى باأر

الُقْدراِت والإْمكاَناِت َما  َلدْيه ِمَن  َوَخْيراٍت َكثيرٍة َو�شْعٍب ُمتَعاوٍن 

اِملِة  ِة ال�شَّ ْنميِة الْقِت�شاديِة َوالجتماِعيَّ َيْكفى ِلتحِقيِق التَّقدِم والتَّ

اإَقاَمِته  اأََماِكِن  اْخِتالِف  َرْغَم  الَعربى  عُب  فال�شَّ َجاِئه، 
ْ
اأر َجميِع  ِفى 

ٍل واحد وَتْجمُعُه ِوْحَدُة المَكاِن، َوِوْحَدُة اللُّغِة.  ه َيْنَتِمى اإِلى اأَ�شْ َفاإنَّ

َوِوحدُة التَّاريِخ، َكَما َيديُن ُمعَظُمُه بالدِّيِن الإ�ْشاَلِمى.

ر�ُس الأول  الدَّ

َتْوزيُع �ُسكاِن َوَطِننا الَعربى

َن�سَتنتُج ِمن َهذا اأنَّ

َعَلى  َيعي�سوَن  ذيَن  الَّ الأْفراِد  َجميُع  ُهْم  الَعربى  الَوطِن  اَن  �ُسكَّ

اريِخ والَعاَداِت  الأرا�سى العربية َوَتربُطُهم ِوْحدُة اللُّغِة َوالمَكاِن والتَّ

قاليِد الم�ْسترَكِة . َوالتَّ

، َفَقْد َبَلُغوا )316.6( مليون َن�شمٍة 
ّ
اُن الَوطِن الَعربى ِفى َتَزايٍد ُم�شتمٍر �ُشكَّ

كَل التَّالى : اِن الَعاَلِم؛ َلِحِظ ال�شَّ َعاَم 2006؛ اأْى 4.8% ِمْن �ُشكَّ

اِن الَوَطِن الَعربى: نُمو �ُسكَّ
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مليون ن�سمة
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الفرد ثروة ب�سرية 
يجب الهتمام 

بتكوينه  واإعداده 
من اأجل النهو�س 

بالمجتمع والرتقاء 

به.

اأهداف الدر�س

• من المتوقع بعد النتهاء من الدر�س 
اأن يكون التلميذ قادرًا على اأن :

تطور �سكان الوطن العربى فى الفترة من )2000- 2006م(
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الوحدة الثانية

اِن الَوَطِن الَعربى: اأَ�ْسباُب ارتفاع معدل نمو  �ُسكَّ

اأ�سباب نمو �سكان

 الوطن العربى

الزيادة الطبيعية

)الفرق بين المواليد والوفيات(

الزيادة غير الطبيعية )الهجرة(

داخلية 
زيادة 

المواليد

خارجية
قلة

الوفيات

اِنى المرتفع ِفى الَوَطِن الَعربى يرجع اإلى  اِن ِفى الَوَطن الَعربى 2.6%، وهذا الُنموُّ ال�ُشكَّ كَّ ُل ُنمو ال�شُّ يبُلُغ ُمعدَّ

َفها .
َّ
اِلى لَتَتعر كَل التَّ ِة َعَواِمَل، َلِحِظ ال�شَّ ِعدَّ

بيعيُة:  الزياَدُة الطَّ

المَواِليِد  َبْيَن  الَفرِق  َعِن  النَّاتجُة  كانيُة  ال�شُّ الزِّياَدُة  ِهى 

مرتفع  الَعربى  َوَطِننا  ِفى  المَواِليِد  فمعدل  والَوَفياِت، 

يبلغ  الُخ�شوَبِة والذى  ِل  ُمعدَّ ِتَفاِع 
ْ
ار َنتيجَة  ٍة  َعامَّ ِب�شَفٍة 

3.6 َطْفٍل للمراأَِة وانخفا�ض معدل الوفيات.

 َهْل َتْعِرُف لماَذا؟  يرجع ذلك اإلى:

ِة.   حيَّ ن الأْحوال ال�شِّ
ُّ
-َتح�ش

ِتَفاع ُم�شتوى المعِي�َشِة.
ْ
-ار

ِة لالأْطَفاِل. بيَّ َعايِة الطِّ
ِّ
م الر -َتقدُّ

ِة الَّتى َل َتزاُل َترَتِفُع ِبها ِن�شَبُة الَوَفياِت . َوِل الَعربيَّ َوبالَرْغَم من َذِلَك فاإن ُهَناَك َبْع�َض الدُّ

َهْل َتْعرُف ال�سبب؟ )ناق�س معلمك(

مركز تنظيم الأ�رسة

الِهْجَرُة:  

اِن، َحْيُث َيزيُد  كَّ ُر َعَلى ُنموِّ ال�شُّ ا ُيوؤثِّ ِد ِمْن ِمَنطقٍة لأْخَرى ِبَغر�ِض الإَقاَمِة َوالَعَمِل، ِممَّ
ْ
َوِهى َتْعنى اْنتَقاُل الَفر

ِة(، َوهى َنوَعاِن،  بيعيَّ ى )بالزَِّياَدِة َغْيِر الطَّ َوِل الم�ْشتْقِبَلِة للمَهاِجريَن ِمْثَل ُدُوِل الخلِيِج، َوِلَذا ُت�شمَّ اُن الدُّ �ُشكَّ

ْفها.
َّ
اِلى لتتعر ْكَل التَّ َلِحِظ ال�شَّ
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الدولة  داخل  اأخرى  اإلى  منطقة  ومن  اأخرى  اإلى  دولة  من  العربى  وطننا  فى  ال�شكان  توزيع  يختلف 

الواحدة لحظ الخريطة )12( لتتعرف توزيع ال�شكان فى وطننا العربى.

خريطة )12( ال�سكان فى الوطن العربى

توزيع ال�سكان فى الوطن العربى

ولعلك ت�س��اأُل لماذا يختلُف توزيُع ال�س��كاِن من منطقٍة لأُْخرى فى الوطِن العرِبى؟ يرجُع ذلك اإلى عدٍد من العوامل 

منها:

ِة الَّتى َكاَنْت �َشبًبا فى  بيعيَّ بيعي��ُة:  َلقْد َوَهَب اهلُل َوطَننا الَعربى َمْجموعًة ِمَن الَعواِمِل الطَّ اأولاً الَعواِم��ُل الطَّ

ها. ْكَل التاِلى لتتعرَفْ اَراِتِه ُمَنُذ الِقَدِم، لِحْظ ال�سَّ اِنه َوِقياِم َح�شَ ا�ْشِتقراِر �ُشكَّ

هِجرة خارجيِة:

تعن��ى انتق��ال الف��ِرد خ��ارج ح��دوِد 

دولت��ِه به��دِف الإقامِة والعم��ِل، مثل 

هجرة الم�سريين لدول اأخرى.

هِجرة داخلية

تعن��ى انتق��ال الف��رِد داخ��ل ح��دوِد 

دولت��ه به��دف الإقام��ِة والعم��ِل مثل 

الهجرة من الريِف اإلى المدِن.

اأنواع الهجرة

جمهورية
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َراَعاُت والُحُروُب:  ب- ال�سِّ

كاِن وَكَثاَفِتهم، َحْيُث  ُر الُحُروُب َعلى َعدِد ال�شُّ ُتوؤثِّ

يْجبُروَن َعَلى َترِك بالدهم 
ُ
ُيْقَتُل اأْعداٌد َكبيرٌة ِمْنهم، اأو 

والْنِتَقاِل ِللعْي�ِض ِفى اأماِكَن اأْخَرى َكَما ِفى فل�شطين 

و�شوريا. 

الأن�سطُة القت�ساديُة الموؤثُرة فى 

توزيِع ال�سكاِن

التعدينالرعىال�سناعةالزراعة

تنخف�ُس الكثافُة فى 

المناطِق الرعويِة كما 

فى ال�سحارى العربيِة

يتركُز ال�سكاَن فى مناطِق 

التعدين وا�ستخراِج 

م�سادر الطاقة ِلتوفر 

ُفَر�َس العمِل وارتفاع 

الْدِخل

ترتفُع الكثاُفة فى 

المدِن ال�سناعيِة مثل 

القاهرِة

والإ�سكندرية وطنطا 

بْم�سر

ترتفُع الكثاُفة فى المناطق 

الزراعيَّة �سواء فى ال�سهول ِ 

الفي�سية اأو ال�سهول ال�ساحلية 

َر وال�سوداِن مثل ِم�سْ

والعراق و لبنان

لجئون فل�سطينيون

العوامُل الطبيعيُة الموؤثرة فى توزيع ال�سكان

الت�ساري�ُس موارُد المياِه والُتْرِبة 

الخ�سبة

المناُخ

حيث يتركز ال�سكاُن فى
حيث يتركز ال�سكان

حيث يتركُز ال�سكاُن

ح��ول  الفي�سي��ِة  ال�سه��وِل 

مجارى الأنهار.

اأماَكِن �سقوِط الأمِطار.

مناطق المياِه الجوفيِة.

فى المناطق ال�سهلية. 

يق��ُل ال�س��كان ف��وق المرتفعاِت 

طِح و�سعوبِة  نظرًا لوع��ورِة ال�سَّ

ى. ا�ستغالِل الأرا�سِ

فى المناطق ذاِت المناِخ المعتدِل 

والممطِر.

يق��ُل ال�سكاُن ف��ى المناط��ِق ذاِت 

المناِخ الحاِر والجاِف.

ُة: ا: الَعواِمُل الَب�سِريَّ ثانياً

ِة الموؤثرة فى توزيع ال�شكان منها :  ُهَناَك َمْجموَعٌة ِمَن الَعواِمِل الَب�شِريَّ

اُن َعَلى  كَّ ُة الَّتى ُيماِر�ُشها ال�شُّ اِديَّ ُر الأْن�ِشَطُة الْقِت�شَ اِديُة:  ُتوؤثِّ َطُة الْقِت�سَ اأ- الأْن�سِ

اِن َوَتوِزيِعهم ِفى الَوَطن الَعربى، َهْل َتْعِرُف كيف؟ لحظ ال�شكل التالى: كَّ َكَثاَفِة ال�شُّ

�سكان اليمن ولبنان 

يف�سلون �سكنى الجبال 

لعتدال مناخها.

هل تعلم اأن:
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النقل واملوا�سالت

َلُت:  قُل والمَوا�سَ ج�- النَّ

رِق ِمَن الَعَواِمِل  اَلِت وتمهيد الطُّ َو�َشاِئِل النَّقِل والمَوا�شَ
َ
ُيعدُّ َتواُفُر 

َعَدُم  َوُيوؤدِّى  والَعَمِل،  وال�ْشِتقراِر  لالإَقاَمِة  اَن  كَّ ال�شُّ َتجِذُب  الَّتى 

اِن َعِن المَكاِن. كَّ َراِف ال�شُّ َتواُفِرها اإلى اْن�شِ

اِنيُة: كَّ ِكَلُة ال�سُّ الم�سْ

انيِة، والَّتى  كَّ ى بالم�ْشِكَلِة ال�شُّ َجاِء الَوَطِن الَعرِبى اإِلى ُحُدوِث َما ُي�شمَّ
ْ
اِن ِفى اأَر كَّ ى الَخَلُل ِفى َتْوِزيِع ال�شُّ لقد اأدَّ

اِنية  ٌة لَدْيها زيادة �ُشكَّ اِن َوالَمواِرِد المَتاَحِة، َفُهَناَك ُدَوٌل َعَربيَّ كَّ َتْنتُج َعِن الَعاَلَقِة َغْيِر المَتواِزَنِة َبْيَن َعَدِد ال�شُّ

ا  ٌة اأْخَرى ُتَعاِنى َنْق�شً يا، ِلبنان( َوُدَوٌل َعربيَّ
ْ
وقلٌة فى الموارد َوُقوىَعاِمَلٌة تعانى من  الَبَطالة َكَما ِفى )�ُشور

ًيا وزيادة ِفى الموارِد، َكما ِفى ُدَوِل الخِليِج الَعربى ِمْثَل )ال�شعودية و الكويت ، وِليبيا ( انَّ �ُشَكَّ

ر�ِس اأنَّ : َتعلَّمُت ِمْن هذا الدَّ

•الَعَرَب َيجمُعُهم َمَكاٌن َواحٌد وُلغٌة َواحدٌة  وَتاِريٌخ َواحٌد َويديُن َمعظُمهم بالإ�ْشاَلِم.
اِن الَوَطِن الَعرب��ى َيبُلُغ  316.6 ِمليون َن�شمًة؛ اأْى 4.8% ِمْن �ُشَكاِن الَعاَلِم �شاماًل  •َع��َدُد �ُشكَّ

دولتى ال�شودان.

بيعيِة. بيعِية وَغْيِر الطَّ اَن الَوَطِن الَعربى َيتزايُدوَن َنِتيَجَة للزَِّيادِة الطَّ •�ُشكَّ
الُت   رُق والَموا�شَ َبُة والطُّ رَبُة الِخ�شْ اِنيَة َترَتِفُع  حيث َتَتواَفُر َمَواِرُد الَمياِه والتُّ كَّ •الَكَثاَفَة ال�شُّ

وَتْنخِف�ُض َمَع َعَدِم َتواُفِر ِتلَك المَواِرِد.

ٍة. اِن َتنق�ِشُم اإلى َعَواِمَل َطبيعيٍة، َوَعَواِمَل َب�شِريَّ كَّ ُّ
رَة ِفى َتوِزيِع ال�ش •الَعَواِمَل الموؤثِّ

اِن. كَّ ُّ
ُل ِفى َعَدِم التَّوازِن َبْيَن المواِرِد وال�ش كانيَة ِفى الَوِطن الَعربى َتَتمثَّ

ُّ
•الم�ْشِكَلَة ال�ش

توجه اإلى الأن�سطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س
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ف���ى  ال�ص���كان  اأنم���اط  •ي�ص���نف 
الوطن العربى.

القت�صادية  الخ�صائ�س  •يحدد 
الوط���ن  ل�ص���كان  والجتماعي���ة 

العربى.

•يف�ص���ر اأ�ص���باب تناق�س �ص���كان 
�ص���كان  وتزاي���د  والب���دو  الري���ف 

الح�صر.

•يف�ص���ر اأ�ص���باب انت�ص���ار الأحياء 
الع�صوائية ببع�س المدن العربية.

العربي���ة  ال���دول  جه���ود  •يق���در 
لتح�صين اأو�صاع �صكانها.

•يعتز بالقيم العربية الأ�صيلة.

اأهداف الدر�س

الق�سايا المت�سمنة

•حقوق الإن�صان.
•حقوق الطفل ومقاومة 

عمالة الأطفال.

•حقوق المراأة ومنع 
التمييز �صدها.

تمهيد:

اًنا  اأبناءنا الأعزاُء َلقْد َوَهَب اهلُل َوَطننا الَعربى ِبيئاٍت ُمتنوِّعًة َو�ُشكَّ

الِبيَئاِت  ِتلَك  ِفى  الَعْي�َض  ا�ْشَتَطاُعوا  والِفْطَنِة،  َكاِء  بالذَّ يَتميُزوَن 

َواأَماِكُن  َمعي�َشُتهم،  اأْنماُط  َعْت  َتنوَّ َولذِلَك  َمواِرِدها.  َوا�ْشِتْثماِر 

َواأَماِكَن  الَعرِبى  َوَطِننا  اِن  �ُشكَّ اأَْنماَط  َتْعِرُف  َفَهْل  اإَِقاَمِتهم، 

اإَِقاَمِتهم؟

انى ر�ُس الثَّ الدَّ

اِن َوَطِننا الَعربى اِئ�ُس �ُسكَّ َخ�سَ

َوَن�َشاِطهم  َمِعي�َشِتهم  ِلَطِريَقِة  ِطْبًقا  اأْنماٍط  َثاَلَثِة  اإِلى  َيْنق�شِموَن  الَعرِبى  َوَطِننا  اُن  �شكَّ اأن:  ذلك  من  ن�ستنتج 

اِدى الَّذى ُيَماِر�ُشوَنه والآن تعَال مًعا لنتعرفِهم. الْقِت�شَ

وَر الَّتى اأَماَمك َوتعرف المَناِطَق الَّتى َي�ُشُكُنها ُهوؤَلِء. َلِحِظ ال�شُّ

�شكان الريف�شكان ال�شحارى)البدو(

�شكان الح�شر

• من المتوقع بعد النتهاء من الدر�س 
اأن يكون التلميذ قادرًا على اأن :
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ُل:  حَّ 1- البْدُو الرُّ

وَرِة التى اأمامك اأنَّ البْدَو ُهم �ُشَكاُن  ُح ِمَن ال�شُّ َيتَّ�شِ

َحاٍل 
ْ
ٍل َوِتر َحاِرى، َحْيُث َيعِي�شوَن َحياًة َتَنقُّ ال�شَّ

َبْحًثا َعِن ال�َماِء َوالُع�ْشِب، َوُهْم ُيمثُِّلوَن ِن�شبًة َقليلًة 

اِن َوَطِننا الَعربى، وَهِذه النِّ�شَبُة ِفى َتَناُق�ٍض  ِمْن �ُشكَّ

ِة. َهْل َتْعِرُف ِلماَذا؟ وِل الَعربيَّ ُم�شَتمرٍّ فى معظم الدُّ

 يرجع ذلك اإلى:

ْعِديِن.  ُل اأَْعَداٍد َكبيرٍة ِمْنهم ِللَعَمِل ِفى التَّ * َتحوُّ
ِة بَتْوِطيِنهم ِفى ُقَرى.    َوِل الَعربيَّ * ِقَياُم الدُّ

* ِهْجَرُة اأَْعَداِد ِمْنُهم للُقَرى َوالمدِن الَقِريَبِة.

يِفيوَن:  2- الرِّ

يِف 
ِّ
اَن الر وَرِة التى اأَماَمك اأنَّ �ُشكَّ ُح ِمَن ال�شُّ َيتَّ�شِ

الَحَيواَناِت،  ِة  َوَتربيَّ ب�الزراعة.  يعَمُلوَن  َمْن  ُهْم 

 %45 َنْحَو  َوُيمثُِّلوَن  اأَْعماٍل،  ِمْن  ِبها  ُل  َيتَّ�شِ َوَما 

ِفى  َوُهْم  الَعَربى،  َوَطِننا  اِن  �ُشكَّ مَجْموِع  ِمْن 

ِمْن  ِة 
َّ
الم�ْشَتمر الِهْجَرِة  َنتِيجَة  ُم�شَتمرٍّ  َتَناُق�ٍض 

ِة لوُقِفها. وِل الَعربيَّ يِف ِللمُدِن، َرْغَم ُجُهوِد الدُّ
ِّ
الر

 الريفيون

 البدو

ُر:  3- الَح�سَ

ِمهٍن  ِفى  َيعمُلون  الَّذين  المُدِن  اُن  �ُشكَّ ُهم  َر  الَح�شَ اإنَّ 

َناَعِة و التجارة و الخدمات َويمثُِّلوَن  ُمخَتِلَفٍة ِمْثَل ال�شِّ

اِن الَوَطِن الَعرِبى َوُهم ِفى َتَزاُيٍد  55% ِمْن َمْجموِع �ُشكَّ

ُم�شَتِمرٍّ .

يرجع ذلك اإلى:

ِة َكَما ِفى ُدَوٍل الَخِليِج. - ن�شاأة المُدِن الِبْتروِليَّ

ِة، َكَما ِفى  َناعيَّ ِة للُمدِن ال�شِّ وِل الَعربيَّ - اإِْن�َشاُء الدُّ

اَن.  َر ِمْثل مدينَة الَعا�ِشِر ِمْن َرَم�شَ �ُشوِريا َوِم�شْ

يِف اإِلى ال�ُمدِن.
ِّ
-الِهْجرُة ِمَن الر

الح�شر
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َب على هذه الهجرة الَعِديُد ِمَن اْلم�سِكَلِت هل تعرف   َترتَّ

ما هى؟

ها لأَحِد الأحياِء  لحظ ال�شورة التى اأمامك �َشَتِجْد اأنَّ

المُدِن  َحْوَل  َتْخِطيٍط  ُدوَن  َن�َشاأَْت  التى  الَع�ْشوائيِة 

ى  َوتَتدنَّ المْختِلَفِة،  الَمراِفِق  اإلى  وَتْفتِقُر  الَكبيِرِة 

ِبَها  وَترَتِفُع  ُة،  والجتَماِعيَّ ُة  ِحيَّ ال�شِّ الَخَدَماُت  ِبها 

اأهم  من  وهى  َكبيرٍة،  ِبَدَرجٍة  انيُة  كَّ ال�شُّ الَكَثاَفُة 

الُحُكوَماُت  َتْعمُل  َولذِلَك  الُكْبَرى  الُمُدِن  ُم�ْشكالِت 

ُة َعَلى َتطِويرِها. الَعرِبيَّ

ِة: ِة والْجتماِعيَّ اِديَّ َوطِننا الَعربى الْقِت�سَ اِن  �ُسكَّ اِئ�ُس  •َخ�سَ

منطقة ع�شوائية

اأَهمِّ  ِمْنُهم  َجَعَلْت  الَّتى  اِئ�ِض،  الَخ�شَ ِمَن  بمْجُموَعٍة  ال�مُدِن  ِفى  اأْو  يِف 
ِّ
الر ِفى  الَعربى  �ُشَكاُن وطِننا  ُز  َيتميَّ

اِئ�ِض:  ِم ِفى َوَطِننا الَعربى الَكِبيِر َواأََهمِّ َهذه الَخ�شَ قدُّ ِة والتَّ َعَواِمِل التَّنميَّ

عِليِم:  1- الْهِتماُم بالتَّ

اإَِتَاَحِة  َعَلى  الَعربى  َوَطِننا  الُحكوَماُت ِفى  َتْحِر�ُض  َحْيُث 

قاَمِت ال�َمداِر�َض  اأَْبَناِئها، َفاأَ ْعِليِم لَجِميِع  ُفَر�ٍض َعاِدَلٍة للتَّ

المْلَتِحقيَن  ِن�شَبُة  وَزاَدْت  َمَكاٍن  ُكلِّ  ِفى  َوالَجاِمَعاِت 

ْعِليم َقْبَل الَجاِمعى فى َوَطننا الَعربى اإلى اأن و�شلت  بالتَّ

اإلى %65.5.

مدر�سة حديثة
طِة الْقَت�ساِدّية:  2- َتنوُع الأْن�سِ

�ِض 
ْ
والِحر �شاِط  بالنَّ الَعربى  َوَطِننا  اُن  �ُشكَّ ُز  َيَتميَّ

َعِلى الَعمِل، َحْيُث ُيمار�شوَن اأَعماًل ُمخَتِلفًة مثل: 

بع�س اأعمال 

يمار�سها �سكان 

وطننا العربى

1-الزراعُة. 

2- ال�شناعة.

3- التجارُة.  

4- التعليم.



29 مطابع روزاليو�سف - الف�سل الدرا�سى الأول

�سكان وطننا العربى»الوحدة والتنوع«

3- اْرتفاُع َمَكانِة المْراأَِة: 

اأَُة ف��ى ُمجتمِعن��ا الَعرب��ى ِبمَكاَنٍة  
ْ
َتحَظ��ى الم��ر

ا َكبيرًة  ُمتمي��زٍة، ِلذِلك اأَتاَح َلها المجتم��ُع ُفر�شً

للتَّعليِم والَعمِل، َفَقْد َزاَدْت ِن�ْشبُة الِتحاِق الإَناِث 

بالتَّعلي��ِم البتِداِئ��ى اإل��ى 77% َبْع��َد اأْن َكاَن��ْت 

ى.ِب�شب��ِب َبع���ضِ الَع��اَداِت  عيَف��ًة ِف��ى الَما�شِ �شَ

والتَّقاِليد الَّتى َتمَنُع َتعِليَم الإَناِث، َوَبداأَْت َتْزَداُد 

ِن�ْشب��ُة ُم�َشاَركتُهن ِفى �ُشوِق الَعم��ِل َعْن ِذى َقبِل 

و البرَلماِن والوزيرُة. يُة، َوُع�شْ ِبيبُة والَقا�شِ بَح ِمْنُهن ال�ُمعلِّمُة، والمهْنِد�َشُة، والطَّ َفاأ�شْ

مدر�شة بنات

قوة العمل العربية  )هم عدد الأفراد فى �شن العمل و القادرين على العمل والذين يعملون فعليًا 

اِن الَوطِن الَعربى، َولكن َماَزالْت ِن�ْشَبُة الإَعالِة )انفاق  ُتمثُِّلِ  63.5% ِمْن َعدِد �ُشكَّ
َ
اأو يبحثون عن عمل( 

�شخ�ض يعمل على مجموعة اأ�شخا�ض ل يعملون( ُمرَتفعًة، وذلك لعدة اأ�سباب منها:

ِتفاُع ن�شبة الأطفال �شغار ال�شن نتيجة ارتفاع معدلت الإنجاب.  
ْ
•ار

•ارتفاع ن�شبة كبار ال�شن.  
كاِن. تَفاُع ِن�شبِة َمْن ُهم فى �ِشنِّ التَّعليِم اإلى َعدِد ال�شُّ

ْ
•ار

ْعُف ُم�شاَركِة المراأَِة فى �ُشوِق الَعمِل. •�شَ
•ارتفاع ن�شبة البطالة بين ال�شباب.

احر�س على احترام 

المراأة فهى ن�سف المجتمع 

وم�سئولة عن رعاية 

الن�سف الآخر.

التم�سُك بالقيِم 

الدينيِة

ُز  قيم تميِّ

مجتمعنا العربَى

ن 
�س

ح
و

م 
ر

ك
ال

ة
ف

يا
�س

ال

الترابُط

الأ�ُسَرُى

ت
دا

عا
ال

 ب
ك

�س
م

لت
ا

ة
سن

ح�
ال

د 
لي

قا
لت

وا

ِك بالقيِم والأخلِق الَحِميَدِة:  4- التم�سُّ

والأْخاَلِق  الِقيِم  ِمَن  الَعديُد  الَعربى  ُمجتمُعَنا  َوَيميُز 

كَل  ِة المْجَتمَعاِت، َلِحِظ ال�شَّ يزُه َعْن َبِقيَّ الَحميَدِة الَّتى ُتمِّ

فَها.
َّ
المقابل ِلتتعر
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الوحدة الثانية

ر�ِس اأنَّ : َتعلَّمُت ِمْن هذا الدَّ

•�ُش��كاَن الَوط��ِن الَعَرب��ى ُمتنوُعوَن ِف��ى اأَماك��َن َمعي�شِتهم َواأ�ْشل��وِب َحياِتهم َفمْنه��م الَبدو، 
ريون. يفيُّون والَح�شَ

ّ
والِر

اَن البْدو ِفى َتَناُق�ٍض ُم�شتمرٍّ ب�شبب �شيا�شة الدولة فى توطينهم. •�ُشكَّ
يِف اإلى المُدِن.

ِّ
يِف فى َتَناُق�ٍض ُم�شتمرٍّ ِب�شبِب الِهجرِة ِمَن الر

ِّ
اَن الر •�ُشكَّ

ُة. وِل الَعربيِة ُتَعانى ُم�شكاَلٍت ُمتعدِّدًة ِمْنها ظهور الأْحَياُء الَع�ْشوائيَّ •المُدَن ِفى الدُّ
ِة. ِة َرْغَم ُجُهوِد َمْحِو الأميَّ وِل العربيَّ ِة َمازاَل ُمرَتِفًعا ِفى َبْع�ِض الدُّ َل الأميَّ •َمعدَّ

لْت َعَلى ُحقوٍق َكثيرٍة ِفى الَفْترِة الأِخيرِة. َة َح�شَ اأََة الَعربيَّ
ْ
•المر

اَن الَوَطِن الَعربى تجمُعهم َعاَداٌت وَتقاليُد ُم�شترَكٌة َكثيرٌة. •�ُشكَّ

توجه اإلى الأن�سطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س
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اأهم مفاهيم الوحدة

معناهالمفهوم

كاِن ُنموُّ ال�سُّ

ِتْعَداٌد �سكانى

ِزياَدٌة َطبيعيٌة

انيٌة َكَثاَفٌة �ُسكَّ

اِديٌة اأن�سطٌة اْقِت�سَ

وائىٌّ َحىٌّ َع�سْ

ٌة اأُميَّ

وبِة ُمعدُل الُخ�سُ

ن�سبة الإَِعالِة

ٍة ُمعيَنٍة. كاِن ِخاَلَل َفْترٍة َزمنيَّ ِزيادُة َعدِد ال�شُّ

كاِن ِمْن َحيُث الَعدِد والنَّوِع والتَّعليِم وَمكاِن  ح�شر �شامل لل�شُّ

الإَقامِة والحالِة الجتماعيِةو الن�شاط القت�شادى.

الزَِّيادُة النَّاتجُة َعِن الَفرِق َبْيَن المَواليِد َوالَوَفَياِت.

َكاِن اإلى الم�َشاَحِة الَّتى ُيقيُموَن َعَلَيها. ن�شبة َعدِد ال�شُّ

الحرف والأعمال الَّتى ُيماِر�ُشها الَب�شُر ِفى اإطاِر الَقاُنوِن 

 َعليهم َدْخاًل.
ُّ
وُتدر

 يَن�شاأْ ح��ول المدن الكبرى اأو داخله��ا ُدوَن َتخطيٍط 
ُّ
ح��ى

َويفتِقُر للمَراِفِق والَخدَماِت.

ْخ�ِض للَمهاَراِت الأ�َشا�ِشيَّة ِفى الِقَراَءِة والِكَتاَبِة  اْفِتَقاُد ال�شَّ

والِح�َشاِب.

َعدُد الأْطَفاِل الَّذين ُيمكُن اأْن ُتْنِجبهم المَراأُة الَواِحدُة.

ِن�شب��ُة الأْف��راِد الَّذي��ن ُهم ِف��ى �ِش��نِّ الَعمِل اإل��ى َمْجموع 

كاِن وتح�شُب بالمعادلِة التاليِة : ال�شُّ

100 *

 

 الأطفال + ال�شيوخ

جملة عدد ال�شكان العاملين 

    ن�شبة الإعالِة =  



32
الدرا�سات الجتماعية- ال�سف الثانى الإعدادى

الوحدة الثالثة

الوحدة الثالثة: 

درو�س الوحدة

در�س تمهيدى: اأحوال �سبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإ�سالم

الدر�س الأول: محمد ملسو هيلع هللا ىلص المولد والن�س�أة.

الدر�س الث�نى: بعثته ملسو هيلع هللا ىلص.

الدر�س الث�لث: الهجرة وبن�ء الدولة.

الدر�س الرابع: غزوات الر�سولملسو هيلع هللا ىلص»دعوته وكف�حه«.

د ٌ ملسو هيلع هللا ىلص حياة ُمحمَّ

» ق�صة بناء اأمة«

اأهداف الوحدة

- بنه�ية الوحدة يتوقع اأن يكون التلميذ ق�دًرا على 

اأن:

- يتعرف اأحوال الع�لم قبل مجئ الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص 

ن�س�أت  التى  الح�س�رية  المظ�هر  بع�س  يعدد   -

اقت�س�دًي�،  »�سي��سًي�،  العربية  الجزيرة  �سبه  فى 

اجتم�عًي�، دينًي� ، ثق�فًي�«.

العربية  الجزيرة  �سبه  اختي�ر  اأ�سب�ب  يف�سر   -

مهًدا لر�س�لة محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

ملسو هيلع هللا ىلص  الر�سول  التى واجهت  ال�سعوب�ت  يتعرف   -

فى ن�سر الدعوة.

- يقدر الدور الذى لعبته المراأة فى ع�سر الدولة 

الإ�سالمية.

- يف�سر اأ�سب�ب قي�م الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص ببع�س الغزوات 

والنت�ئج المترتبة عليه�.

المجتمع  فى  �س�دت  التى  القيم  بع�س  ي�ستخل�س   -

الإ���س��الم��ى م��ث��ل ح��ق��وق ال���م���راأة، ح��ق��وق الإن�����س���ن 

المواطنة....

الغزوات  بع�س  على  ترتبت  التى  النت�ئج  ي�ستخل�س   -

والمع�رك.

- يحر�س على احترام العهود والمواثيق مثل )�سلح الحديبية(.

- يقدر دور العلم والعلم�ء فى النهو�س ب�لمجتمع الإ�سالمى.



33
مطابع روزاليو�سف - الف�سل الدرا�سى الأول

 ملسو هيلع هللا ىلص
ٌ
د  مَّ حياة محُ

● يتعرف اأحوال العالم قبل مجىء 

محمد ملسو هيلع هللا ىلص .

الجزيرة  �شبه  اأح����وال  ي�شف   ●

العربية قبل مجىء محمد ملسو هيلع هللا ىلص  .

بع�ض  ان��ت�����ش��ار  ي��ف�����ش��راأ���ش��ب��اب   ●

العادات ال�شيئة فى �شبه الجزيرة 

العربية قبل الإ�شالم .

قبل  ال��ع��رب  ���ش��ف��ات  ي�شتنتج   ●

الإ�شالم .

●  يكت�شب بع�ض ال�شفات الطيبة 

• يبتعد عن ال�شفات ال�شيئة .
الم�شتفادة  الدرو�ض  ي�شتخل�ض   ●

من المواقف  والأحداث التاريخية .

اأهداف الدر�س

الق�ضايا المت�ضمنة

 ● حقوق الإن�شان.

 ● حرية العقيدة .

 ● حقوق المراأة .

 �سكل )13(خريطُة للعالمِ قبل جمىء النبى حممد ملسو هيلع هللا ىلص

در�س تمهيدى

اأحوال �ضبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإ�ضالم

تمهيد

ٍد  ُمحمَّ َمجىء  �إلى  َحاجٍة  ِفى  �لَعالُم  َكاَن  َلَقد  الأعزاء  اأبناءنا 

ا�َس �إلى ِعباَدِة �للَّـِه �لَو�حِد َوَيْن�شُر ِفيه ِقيَم �لَعْدِل  ملسو هيلع هللا ىلص لير�شد �لنَّ
لُم و�لَف�شاُد ِفى  ْحمِة بعَد �أْن َعمَّ ِفيه �لظُّ

َّ
�شاُمِح و�لر َو�لم�َشاَو�ِة و�لتَّ

ِة  اِديَّ ِة و�الْقِت�شَ يا�ِشيَّ َجِميِع �الأْجَنا�ِس َوِفى ُكلِّ مَجااَلِت �لحَياِة �ل�شِّ

ِة . و�الْجِتماِعيَّ

ِفى  َكاَن  ولماَذا   ، �أْحو�ِله  َف 
َّ
ِلنتعر �لَعاَلِم  َحْوَل  َجْولٍة  ِفى  ِبَنا  ا  َفهيَّ

د ملسو هيلع هللا ىلص ؟ َحاجٍة اإلى َمِجىءالنبى ُمـحمَّ

�ْنظْر �إلى �لَخريطِة �َشْكَل )13( َو�َشوَف َتِجُد �أنَّ �لَعاَلَم َكاَن يحُكُمُه : 

• من المتوقع بعد النتهاء 
من الدر�ض اأن يكون التلميذ

 قادرًا على اأن :

خليج البنغال
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الوحدة الثالثة

ِة  وِم َوَكانَت َتحتلُّ َبع�َس �لِبالِد �لَعربيَّ • َدوَلُة الرُّ
َر وباَلد �ل�شام َوهِى َدْوَلٌة ��شتنزفت َخْير�ِت  ِمثل ِم�شْ

�لِبالِد �لَّتى �حتلَّْتها َوَعاَملْت �أْهَلها ُمعاملًة �َشيَئًة ، 

وَكاُنو� َيعتمُدوَن ِفى ُحْكِمهم ِلهِذه �لِبالِد َعَلى �لُقوِة 

�أى �أِو  طِهُدوَن ُكلَّ َمْن ُيخاِلُفهم ِفى �لرَّ َو�لَقْهِر َوَي�شْ

ا  ِة ديًنا َر�ْشميًّ �لَعقِيدِة ، َوَرْغم �ْعِتَر�ِفهم بالم�ِشيحيَّ

ُهْم �َْنحَرُفو� َعْن َمَبادئها �لَّتى َجاَء ِبَها  للِباَلد ؛ فاإنَّ

الُم . ِعي�شى علْيه �ل�شَّ

ًة  َعربيَّ ِباَلًد�  َتحتلُّ  َوَكاَنْت  الُفْر�ِس  َدْوَلُة   •
�أْنُف�ُشهُم  اُمها  ُحكَّ �ْعُتِبَر  و�ليمن.َوَقْد  �لعر�ق  ِمثَل 

�لِباَلِد  َخيَر�ِت  َعَلى  �َشْيَطرو�  �الآَلهِة،  َن�ْشِل  ِمْن 

وَكثُرْت  �أْهَلها  طَهُدو�  ��شْ  ، َلهم  ِمْلًكا  َو�ْعتبُروها 

ُجوم  اِر َو�لنُّ فِيها �لعباد�ت ِ �لوثنية ِمْثَل ِعَباَدِة �لنَّ

َوَبْيَن  َبيَنهُم  َتُقوُم  َكاَنْت  َوَقد  َو�لَماِء.  و�لَكو�ِكِب 

�ُشوِل ملسو هيلع هللا ىلص 
َّ
وِم ُحُروٌب ��ْشَتمرْت َحتَّى َمجىء �لر

ُّ
�لر

َث �لُقر�آُن �لكريم َعْنها . َوقد َتحدَّ

احر�س على 

مق�ومة المحتل 

والدف�ع عن وطنك.

ريين  للِم�شْ
ُ
�ال�شطهاُد �لرومانى

عبادة �لنار

 ، �لَبَقَر  يقدِّ�ُشوَن  َفَكاُنو�  �لعباد�ُت  َكُثرِت فيه  و  �لنَّا�ِس  َبْيَن  ُيميُز  ُمْجتمًعا عن�شرًيا  كَاَن 

و�أَُنو�ًعا �أخرى ِمَن �لزَّو�ِحِف َكاالأَفاِعى وِمَن �لَحَيو�َناِت َكالِقَرَدِة.

• الِهْنُد

دمِ الأَحدمِ  يه �لعباد�ت الَبعيدُة َعْن عَبادةمِ اللَّـه الَواحمِ ةمِ تْكُثر فمِ ْبه الجزيَرةمِ الَعربيَّ َهَكَذا َكاَن الَعاَلُم َحْوَل �سمِ

ى  �َساُمحمِ َوالرَّْحَمةمِ ، األم يكَن َهَذا الَعاَلُم فمِ لَعْدلمِ َوالم�َساَواةمِ َوالتَّ يهمِ َمَكاٌن لمِ ُة والَقْهُر َلْي�َس فمِ َتحُكمُه الُقوَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص  ؟ َحاَجٍة اإلى مجىء النبى ُمحمَّ
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ِة اأر�ُس الح�ضاراِت والدياناِت : ْبُه الجزيِرة العربيَّ •  �ضِ
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص ؟َولماَذ� �ْخَتاَرها �للَّـُه ِلتُكوَن َمْهًد�  ِة َقْبَل مجىء ُمحمَّ ُتَرى َكْيَف َكاَن َحاُل �ِشبه �لجزيَرِة �لَعربيَّ

ِلر�َشاَلِته ملسو هيلع هللا ىلص؟

َهاِدئًة  ِمنطقًة  َبعيٍد  َزَمٍن  َوُمنُذ  َكاَنْت  َلْقد 

�لَّتى  و�الْنِحَر�َفاِت  ر�َعاِت  �ل�شِّ َعن  َبِعيدًة 

َقاَمْت  �الأْخَرى.   �لُبلَد�ِن  ِفى  �َشاِئدًة  َكاَنْت 

قوم  ح�شارة  مثل  َقِديمٌة  اَر�ٌت  َح�شَ ِفيها 

فى  ِذْكُرُهم  جاَء  �لذين  و�شباأ  وثمود  عاد 

َوَمماِلُك  ُدَوٌل  َكَما قامت فيها  �لكريِم  �لقر�آِن 

�لَجُنوِب،  ِمْثَل َمِعين و�شباأ وِحْميَر ِفى  �أخرى 

َة  َمكَّ
َ
َماِل، وُمُدٌن  و�لِحيرِة و�لَغ�َشا�َشنُة ِفى �ل�شَّ

 )14( �لخريطة  �إلى  .�نظر  �لو�َشِط  ِفى  ويْثِرب 

لتتعرفها.

ْبه اجلزيرةمِ العربيةمِ خريطٌة )14( حل�ساراتمِ وُمُدنمِ وممالكمِ �سمِ

ُة: ينيَّ لاً الحياة الدِّ اأوَّ

�شله �هلُل �إلى 
ْ
الُم �لَّذى �أر

َّ
َلَقْد َكاَنْت �ِشبُه �لجزيَرِة �لَعربيِة َمْهًد� ِلَكثيٍر ِمَن �الأْنبياِء ِمْنهُم ُهوٌد َعليه �ل�ش

الُم �لَّذى �أر�شَله �هلُل �إلى قوِم ثمود فكذبوهما وكفرو� بربهم فاأْهلَكُهم �هلل 
َّ
الٌح َعليه �ل�ش قوِم عاد ، َو�شَ

َقاَم َمَع �أَبيِه  ة و�أَ �ِشَل �إلى َقْوِم َمْدَين ، و�إ�شماعيُل �لَّذى َن�َشاأَ فى َمكَّ
ْ
�أُر – �لَّذى  الُم 

َّ
�ل�ش ، َو�ُشَعيٌب – َعليه 

َة ومن َحْوَلها �لتَّوِحيَد و�الإيماَن باللَّـه ،  الُم بْيِت �للَّـه �لَحر�ِم ، ِلَذ� َعرَف �أهل مكَّ
َّ
�إْبر�هيم عليهما �ل�ش

يِة والثقافيِة والجتماعيِة. يِة والقت�ضادَّ ِة وال�ضيا�ضَّ ا بنا فى َجْولٍة لنتعرَف اأحواِل �ضبه الجزيرة العربية الدينيَّ • والآن هيَّ

خليج عدن
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ْبه اجلزيرةمِ العربية  خريطُة )15( �سمِ

نام والقبائل  تو�سح الأ�سَ

َمِن َدَخلْت َعَليهم ِعباَدُة  َوَمَع ُمُروِر �لزَّ

�لتَّوِحيِد   َعِن  فاْنحرُفو�  َناِم،  �الأ�شْ

نًما ِمْثَل  و�تخَذْت ُكلُّ َقبيلٍة ِمْنهم �شَ

َكما  َمَناة«   �لُعزَّى ،  ت،  �لالَّ  ، »ُهَبل 

ِفى  و�لم�ِشيحيُة  �لَيهوديُة  �نت�َشَرِت 

ِة  �أْجز�ٍء َقليلٍة ِمْن �ِشبِه �لَجزيرِة �لعربيَّ

�لحنيفية  َعَلى  ِمْنهم  �لَقِليُل  َوَبَقى   ،

. ــالُم  �لــ�ــشَّ َعليه  ــَم  �إبــر�هــي ِدَيــانــِة 

ُة : يَّ يا�ضِ ا الحياة ال�ضِّ َثانياً

ِة ، َهْل َتْعرُف لَماَذا؟  اِئَد فى �ِشبِه �لجزيرِة �لَعربيَّ َكاَن �لنِّظاُم �لَقَبلى ُهَو �لنَِّظاَم �ل�شَّ

قٍة ، لُكلٍّ ِمنُها �َشْيٌخ َيحُكُمها َيتمُّ �ختياُرُه ِمن 
ِّ
ها َكاَنْت ِعَبارًة َعْن َقباِئَل ُمتفر الأنَّ

جاَعِة و�لكَرِم َوَلهــا َقاُنوٌن ُيحدُِّد ُحُقوَق  ُف بالحْكَمِة و�ل�شَّ َبْيــَن �أْفَر�ِدهــا ، ويتَّ�شِ

ِة.  َة ِمن �أ�ْشهِر �لَقباِئِل �لَعربيَّ ٍد ِبها َوَكاَنْت َقبيلُة ُقرْي�ٍس بمكَّ
ْ
َوَو�ِجبات ُكلِّ َفر

 القبيل��ة هى مجموعة 

من الأفراد ينتمون اإلى 

اأ�س��ل واح��د، تربطهم 

رابطة الدم، والن�سب ، 

والع�سبية .

هل تعلم اأن:

قافلة جتارية

ُة : اِديَّ ا  الحياُة الْقِت�ضَ َثالثاً

و�لزِّر�عَة  ْعى 
َّ
�لر ِة  �لعربيَّ �لجزيرِة  �شبه  �أْهُل  َعرَف 

اِئَدة  �ل�شَّ َفَة 
ْ
�لحر َكان  فالرَّْعى  و�لتِّجارَة،  ِناعَة  و�ل�شِّ

ِلُندرِة �الأْمَطاِر  َقليلًة  َفَكانْت  الزِّراعُة  ا  اأمَّ  ، �لَباِديِة  فى 

ناَعُة  ال�سِّ ا  �أمَّ  ، و�لثِّماِر  �لُحبوِب  َبْع�ُس  َعَلْيها  وَيْزَرُع 

ُيوِف  و�ل�شِّ  ، َماِح 
ِّ
�لر ِمْثَل  َناَعاِت  �ل�شِّ َبْع�َس  َعَرُفو�  َفَقْد 

َة �أكثُر �شكان �شبه  ا التِّجارُة َفَكاَن �أَْهُل َمكَّ َو�لتَّماِثيِل، �أمَّ

ِرْحَلة  ُهَما  ِبرْحلَتْين  َيُقوُموَن  ًة  ِتجاِريَّ َمَكاَنًة  �لجزيرة 

اِم ، َوَقد ورد  ْيِف �إلى �ل�شَّ �ل�ّشَتاِء �إلى �لَيمِن َوِرْحَلة �ل�شَّ

َذَكَرهما فى �لُقر�آُن �لَكِريُم .
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ة : ا  الحياة الَثَقاِفيًّ َرابعاً

ْعرمِ والَخَطابةمِ : َولْم َتُكْن �أ�ْشَو�ُقُهم ِمْثَل �ُشوِق ُعَكاِظ َوذِى �لمجاز َمجااًل للتِّجاَرِة َفَقْط ، َبْل  ا�ْسَتَهر الَعرُب بال�سِّ

اُن ْبُن َثاِبٍت وَكْعُب ْبُن ُزَهْير. عر�ِء و�لُخَطَباِء ، وِمْن �ُشَعر�ِئهم َح�شَّ َكاَنْت َمْيَد�ًنا ِلتناُف�س �ل�شُّ

ة :  ا  الحياُة الْجِتماعيًّ َخام�ضاً

ِر  حر�َء . َوَيعمُلوَن ِبَرْعى �الإِبِل، و�لَح�شَ َكاَن �لمجتمُع �لَعربى َقديًما يْنَق�ِشُم �إلى َبْدٍو َوُهم �لَّذين َي�ْشُكُنوَن �ل�شَّ

يئِة  ناَعِة و�لتِّجارِة َوَقِد اْنَت�َضرْت َبيَنهم َبْع�ُس الَعاَداِت ال�ضَّ �لَِّذين َي�ْشُكُنوَن �لمُدَن وَيْعَمُلوَن بالزِّر�َعِة و�ل�شِّ

ِب �لَخْمر ِ، َلِعــِب �لمْي�ِشر، �الأخِذ بالَثاأِْر َكما 
ْ
مثــل: َو�أِْد �لبنــات )دفنهم �أحياء( ، �ُشر

ُفــو� ِبْبع�ــسِ �الأْخاَلِق �لحميَدِة. ِمْثَل �ل�شجاعِة و�َلَكــرِم ، �لوفاِء بالَعْهِد ،�لعفِو  �شَ �تَّ

عند �لمقدرِة ، حمايِة �لَجاِر ، �ل�شبِر، َكما َحَظى َبْع�ُس �لنِّ�شاِء فى �لمْجَتمِع �لَعَربى 

هن ِمْهَنَة  يَدُة َخديجة ر�شــى �للَّـُه عنها ، َوَماَر�َس َبْع�شُ ْمَثاَل : �ل�شَّ بمَكاَنــٍة َعالَيٍة �أَ

ارِية. يِدة رقية و�أْم َعطية �الأْن�شَ بِّ ِمْثَل �ل�شَّ �لطِّ

ر�ِس اأنَّ : َتعلَّمُت ِمْن هذا الدَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص ِبر�َشالِة �الإ�ْشاَلِم. • �لَعاَلَم َكاَن ِفى َحاَجٍة �إلى َمجىء �لنبى ُمحمَّ
�ُشوِل ملسو هيلع هللا ىلص.

َّ
حمَة َقبل مجىء �لر

َّ
• �لَعالَم كان بحاجة �إلى �لعْدَل َو�لم�َشاَو�َة و�لر

اَر�ِت و�الأْنبياِء . ِة َكانْت َمْهًد� للح�شَ • �ِشبَه �لجزيرِة �لعربيَّ
اَر�ٍت َقديمًة ِمثَل َعاٍد ، َثموَد ، �َشَباأ . • �شبَه �لجَزيرِة �لَعربيِة �َشهَدْت َح�شَ

الٍح ، �ُشَعْيب، �إْبر�هيم ، �إ�شماعيَل  حيِح ِمثَل ُهوٍد ، �شَ ِريق �ل�شَّ ا�َس �إلى �لطَّ • �للَّـَه َقد بَعَث �أنبَياءُه لير�ِشُدو� �لنَّ
اَلُم . َعلْيهم �ل�شَّ

• َعَدَم َطاَعِة �للَّـه توؤدى �إلى َهاَلك �الأمِم.
جاَعَة . دَق ، و�لَوَفاَء بالَعهِد و�لَكرَم و�ل�شَّ يبِة ؛ �ل�شِّ فاِت �لَعرب �لطَّ • ِمْن �شِ

احر�س على التحلى 
ب�لأخالق الكريمة، 
واحترام المراأة 

وتقديره�.

توجه اإلى الأن�ضطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س
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•يتعرف ق�شة ميالد الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص .
• يف�ش���ر اأ�ش���باب توج���ه اأبره���ه 

الحب�شى لهدم الكعبة .

• يحدد ن�شب الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص .
و�ش���باب(  )طفول���ة  يتع���رف   •

الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.

• ي�ش���تخل�ض دلئ���ل النب���وة م���ن 
خالل درا�شة مولد ون�شاأة الر�شول 

ملسو هيلع هللا ىلص .
• يتحلى ب�شفات الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.

عق���ل  رجاح���ة  عل���ى  يبره���ن   •
الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص .

• يق���در قيمة العم���ل واأهميته فى 
الإ�شالم .

• يقدر دور المراأة واحترامها .

اأهداف الدر�س

الق�ضايا المت�ضمنة

 • حقوق الإن�شان.

• حقوق المراأة ومنع 
التمييز �شدها .

حماولة هدم الكعبة

الدر�س الأول

�ضاأَُة د ٌ »ملسو هيلع هللا ىلص« المْولُد والنَّ ُمحمَّ

ِرَف �لَعرَب َعْن ِزياَرِتها  ه �لَعاُم �لَّذى َحاَوَل ِفيه �أبرهُه �لحَب�ِشى َهْدَم �لكْعَبِة لي�شْ �إنَّ

�ِس �لَيَمن ، َفَخرَج ِبجْي�ٍس َكِبيٍر 
ْ
وتْعِظيمها ِليتَِّجهو� �إلى َكني�َشِته �لَّتى َبَناَها باأر

�شَل 
ْ
فاأر َوَجْي�َشه  �أْبرَهه  َو�أْهَلك  َبْيَته  َحِفَظ  َوَتَعالى  �ُشَبحاَنه  �للَّـَه  َلكنَّ   ، لهْدِمها 

)1( عرف �لعرب �ل�شهور �لعربية دون ذكر �شنو�ت حتى بد�أ �لتقويم �لهجرى لهجرة �لر�شول �شلى 

�هلل عليه و�شلم �إلى يثرب.

تمهيد :

ا بَنا ِفــى َجْولٍة ِفى َحَياِة �لر�ُشوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِلنتعرَف ِخالَلها  اأبناءنــا  الأعزاء هيَّ

اأه ُمنُذ ِواَلَدِته  َعلى َمْوِلدِه َوُطفوَلِته َو�َشباِبِه ، وَكْيَف �أنَّ �للَّـَه �ُشبحاَنُه َوَتعالى َهيَّ

�شاالِت 
ِّ
محِة �لَّتى َجاءْت ِبها ُكلُّ �لر ُه لحْمِل ِر�َشالِة �الإ�ْشاَلِم َوَن�ْشِر َمباِدِئه �ل�شَّ َو�أَعدَّ

يِة.
ِّ
وِر و�لحر ا�َس ِمن ُظُلماِت �لجْهِل َو�لُعُبوِدية �إلى �لنُّ ِة ِمن َقْبل، َولُيْخرَج �لنَّ ماويَّ �ل�شَّ

لَّى اللَّـُه َعلْيه َو�َضلََّم . َولنبداأَ َجْوَلَتنا ِبَمولِده �ضَ

ِل   ِمْن �َشْهِر َرِبيع �الأوَّ
ْ
اِنى َع�َشر َة َيْوَم �الْثنْين �لثَّ ُولــَد �شلى �هلل عليه و�شلم ِبمكَّ

ى  ــذى  ُيْعَرُف ِبَعاِم �لِفيِل ... َفَهْل َتْعرُف لماَذا �ُضــمِّ  َعــام 571م ، َوُهــو �لَعاُم �لَّ
)1(

بهَذا ال�ْضِم؟

من المتوقع بع���د النتهاء من الدر�ض 

اأن يكون التلميذ قادرًا على اأن :
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 ملسو هيلع هللا ىلص
ٌ
د  مَّ حياة محُ

ُر ِبُقْدَرِة �للَّـِه  ِميهم ِبها َفَكاَنْت �آيًة ِمْن �آياِت �للَّـِه ُتَذكِّ
ْ
ْيِر محمَلًة باأْحجاٍر ُمحِرَقٍة َتر علْيِهم جَماَعاٍت ِمَن �لطَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. وَعَظمته َقْبَل َمجىء ُمحمَّ

ِرحَلٍة  ِمْن  َعوَدِتِه  �أْثَناَء  َحالًيا(  )�لمدينة  َيْثرَب  ِفى  َوُدِفن  �هلل(  �أُبوه)عبد  َماَت  َحْيُث  َيتيًما  ملسو هيلع هللا ىلص  ُوِلد  َوَقْد 

ه َكاَن َعطاًء  ِلِب َوَبنى ها�ِشٍم َجميًعا .. َهْل َتْعرُف لماَذا ؟ الأنَّ ُه َعُبد �لمطَّ اِم ، َفَفِرَح بمولده َجدُّ ٍة لباَلِد �ل�شَّ ِتجاِريَّ

اه ُمحمًد� َوُهو ��شٌم لْم  ُه َوَطاَف ِبِه َحْوَل �لَكْعَبِة َو�شمَّ ا َلُهم َعْن َفْقِد �أَِبيه ، ُثمَّ �أََخَذه َجدُّ َلُهم ِمَن �للَّـِه َوتْعِوي�شً

َماِء . �ِس َوفى �ل�شَّ
ْ
يُكْن َماأُلوًفا ِعنَد �لَعرِب ، ليُكوَن َمحُموًد� ِفى �الأر

ى ْبُن ُكاَلِب، َويمتدُّ ن�ضبه لِب ْبن َها�ِشم ْبن َعْبِد َمَناِف ْبُن ُق�شَ ُهــو ُمحمــٌد ْبُن َعبِد �للَّـِه ْبن َعبِد �لمطَّ

ــالُم ، َفَقْد َكاَن َن�شُبه ِمْن �أْف�شِل  َن�شُبــه �إلى َعْدنــاَن ِمْن َوَلِد �إ�شَماِعيَل ْبُن �إبر�هيم َعَلْيهما �ل�شَّ

ُه َفِهى �ل�شيدة �آِمَنٌة ِبْنُت َوْهب من خيرة �لعرب . ا �أمُّ �الأْن�َشاِب َو�أْخَياِرها ، �أمَّ

طفوَلٌة ُمباَرَكٌة

�أْن  ــة  َمكَّ �أ�ْشــَر�ِف  َعــاَد�ِت  ِمــن  َكاَن 

ِمــَن  عــاٍت  �شِ
ْ
لمر باأبَناِئهــم  َيدَفعــو� 

َحر�ء( .... َهْل َتعــِرُف لماَذا ؟ �لَباِديــِة )�ل�شَّ

احَة  الأنَّ �لَعْي�َس فى �لَباِديِة ُيْك�شُبهم َف�شَ

�للِّ�شاِن ، َوُقوَة �لُبنَيــاِن، وَرَجاحَة �لعْقِل 

عٍة ِمْن  �شِ
ْ
لَذِلــك َدَفُعو� ِبِه )ملسو هيلع هللا ىلص( �إلــى ُمر

ها َحِليمُة  َبنى �َشْعٍد... َهْل َتْعرُف َمْن ِهى ؟ �إنَّ

بــَع �َشنو�ٍت 
ْ
عديــُة ، َفاأَقــاَم ِعنَدهــا �أر �ل�شَّ

َكاَنــْت �أْعو�َم َخْيــٍر َوَبركــٍة َعَلْيها  وعلى 

َبنى �َشعٍد من �إْن�َشاٍن َوَحَيو�ٍن َوَنباٍت .
مراعى بنى �سعد

اِد�شة ِمْن ُعْمِره َفاأخَذْتُه 
َّ
ه ، َفاأَقاَم َمَعها ، َحتَّى َبلَغ �ل�ش �أعادت �ل�شيدة )حليمة �ل�شعدية( محمد ملسو هيلع هللا ىلص �إلى �أمِّ

لِب  ُه َعْبد �لمطَّ َة، َفَكَفَلُه َجدُّ ِفى ِزَياَرٍة �إلى �أْخَو�ِله ِمْن َبِنى �لنَّجاِر ِفى َيْثِرِب ، َوَماَتَت �أثناء عودتها ِبِه �إلى َمكَّ

ـه )�أبا َطاِلِب (، َفكاَن �أَحبَّ �إِلْيه ِمْن  ى ِبِه َعمَّ اِمَنِة مْن ُعْمِره فاأو�شَ ى َوُهو ِفى �ِشنِّ �لثَّ �لَّذى �ُشرَعان َما ُتوفِّ

ه؟ . ى َبْيتمِ َعمِّ بيَتُه َوِرَعايَتُه ... فَكْيَف َكاَن َحاُله فمِ
ْ
�أْواَلِده َفاأَْح�َشن َتر
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ه ) اأبى َطالٍب (  محمٌد ِفى َبْيِت عمِّ

ه َفِقيًر� َكِثَير �الأبناء ، لَذِلَك َلْم َير�َس ملسو هيلع هللا ىلص�أْن يكوَن  ه َبْيَن �أبَناِئِه ، َوكاَن َعمُّ َعا�س ُمحمٌد ملسو هيلع هللا ىلص ِفى َبْيِت َعمِّ

ه َوُيخفَِّف َعْنُه ، َفتعلََّم  من حرفة  عى �الأْغَناَم ِلُي�َشاِعَد عمَّ
ْ
ِعبًئا َعَلْيه .... َفهْل َتعِرُف َماَذ� َفَعَل؟ َلَقد َخَرَج ِلير

حمَة و�لَعطَف .
َّ
َجاَعة و�لر َع و�ل�شَّ بَر و�لتَّو��شُ َفاِت ِمثَل �ل�شَّ �لرعى �لَكثيَر ِمَن �ل�شِّ

ٍة �إلى ِباَلِد  ه  �أبى َطالِب  ِفى ِرْحَلٍة ِتَجاِريَّ اِنيَة َع�شَرة ِمْن ُعمِره َخرَج َمَع َعمِّ ا َبلَغ �لثَّ َولمَّ

َر  �ِهُب َعالًمــا باالإْنِجيِل َفاأْب�شَ
َّ
و� َعَلــى َر�هٍب ُيْدعى بحْير� َوكاَن َهَذ� �لر

ُّ
ــاِم َحْيُث َمر �ل�شَّ

ُث َمَعُه ، ُثم �لتَفَت �إلى �أبــى َطالِب َوَد�َر  لُه َويتحــدَّ بــى ملسو هيلع هللا ىلص َفَجعــَل َينُظــُر �إلْيِه ويَتاأمَّ �لنَّ

 ... 
ٌ
َبيُنهما ِحَو�ر

احر�س على التم�سك 

ب�سف�ت الر�سول 

ملسو هيلع هللا ىلص

 �َضَباُبه )�ضلى اهلل عليه و�ضلم( 

 ملسو هيلع هللا ىلص فى �َشَباِبِه َي�ْشَعى َويعمُل للَك�ْشِب �لحاَلِل ِمْن ِخالِل َرْعِيه ِللَغنِم ، َوقْد 
َّ
��ْشَتمر

ُة  �لِعفَّ َعْنُه  ُعِرَف  َحْيُث   ، �َشباِبِه  َفْترِة  �ْنحَر�ٍف َطو�َل  �أْو  �ُشوٍء  ُكلِّ  ِمْن  �للَّـُه  َحِفظُه 

ادِق �الأِميِن ، َف�شِمعْت  ُبوه بال�شَّ دُق ، َفلقَّ هاَرُة ورجاحُة �لعقل و�الأَماَنُة َو�ل�شِّ و�لطَّ

لْيه ِليخرَج َتاِجًر� بماِلَها �إلى  �شلْت �إِ
ْ
يدُة َخديجُة - َر�شى �للَّـُه َعْنها - فاأر ِبِه �ل�شَّ

اِم ،  وُهَناَك  اِم َمَع ُغالِمها َمْي�شرَة َفقِبَل ملسو هيلع هللا ىلص وَخرَج ِفى ِرحْلٍة �إلى ِباَلِد �ل�شَّ �ل�شَّ

ل�شيِّدِته  فها  َو�شَ َعاَد  ا  فلمَّ  ، �لكِريمِة  َو�أْخاَلِقِه  �شَفاِتِه  ِمْن  �لَكثيَر  َمْي�شرُة  َعرَف 

فاأعجب باأخالقها و�أعجبت باأخالقه َفتزوَجا ملسو هيلع هللا ىلص َفكاَنْت َخْيَر َزوَجة ِلخْير �َشابٍّ 

يَة و�أمَّ ُكلثوم  ، َفاأَنجبْت ِمْنه َوَلْدين و�أَربَع َبناٍت ُهم �لَقا�شم َوعبد �للَّـه وَزينَب وُرقَّ

وَفاِطمَة ر�شى �هلل عنهم جميًعا .

الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص تزوج 

ال�سيدة خديجة وهو 

فى �سن الخ�م�سة 

والع�سرين ولم يتزوج 

غيره� حتى م�تت ر�سى 

اهلل عنه� .

هل تعلم اأن:

�ضوَل ملسو هيلع هللا ىلص ر�ِس اأنَّ : الرَّ َتعلَّمُت ِمْن هذا الدَّ

• ُوِلَد يتيًما ِفى 12 – ربيع �الأول – 571م )عام �لفيل(.
ه . ُه َفكَفَلُه عمُّ ى َجدُّ ُه ُثمَّ ُتوفِّ اِد�َشِة فَكَفلُه َجدُّ ْت َو�لدُته َوَهو ِفى �ل�شَّ • َتوفَّ

ْعى و�لتِّجاَرِة .
َّ
• َعِمَل ِبالر

ه �شَيُكون َله �َشاأٌن َعِظيٌم . • َكاَنت ُطفوَلُته و�َشَباُبه تّدل َعَلى �أنَّ
هــارُة وَرَجاحــُة �لعْقِل . ُة و�لطَّ ــْدُق و�الأَماَنــُة و�لِعفَّ ــاٍل َكثيــرٍة ِمْنهــا �ل�شِّ • َتميــز ِب�شفــاٍت َوِخ�شَ

توجه اإلى الأن�ضطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س

ه �ْبنى . الرَّاهُب: َمْن َهذ� �لُغاَلُم ِمْنَك ؟     اأُبو طالب: �إنَّ

ا . ُب: َما ُهو باْبنِك ، َوَما َينبِغى �أْن َيكوَن �أُبوه َحيًّ الرَّاهمِ

ُب: �أْيَن �أُبوه ؟ اأُبو طالب: ُهو �ْبُن �أَخى .           الرَّاهمِ

 َعَلْيه 
ْ
َدْقَت َفاِرجْع ِبِه َو�ْحذر ِه . الرَّاهُب: �شَ : َماَت َوُهو ِفى َبْطن �أمِّ اأُبو َطالبمِ

ه �َشيُكوَن َلُه �َشاأٌن َعظيٌم .  ، فاإنَّ
ٌّ
ِمَن �لَيهود و�للَّـِه َلْو َر�أْوه ليَناَله ِمْنهم �َشر

َة َخْوًفا َعلْيه ِمْن �أْن ُي�شيَبه �أذًى ِمَن �لَيهوِد . َفاأ�شرَع ِبه �أُبو َطالَب َعائًد� �إِلى َمكَّ
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 ملسو هيلع هللا ىلص
ٌ
د  مَّ حياة محُ

• يقدر اأهمية العلم فى الإ�شالم .

• يتعرف مراحل ن�شر الدعوة الإ�شالمية .
قري�ض  ا�شطهاد  يف�شراأ�شباب   •

لدعوة الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.

ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  اأ�شحاب  يقدر   •
لتحملهم الأذى فى ن�شر الدعوة .

• يحر�ض على التم�شك ب�شفات 
الر�شول واأ�شحابه .

•يقف بجوار الحق ون�شرته .
الم�شتفادة  الدرو�ض  •ي�شتخل�ض 

من حياة الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص فى مكة .

على  المترتبة  الأثار  •ي�شتخل�ض 
نزول الوحى . 

اأهداف الدر�س

الق�ضايا المت�ضمنة

•حقوق الإن�شان.

•حرية العقيدة .

جبل حراء

غار حراء

اِنى ر�ُس الثَّ الدَّ

ِبْعَثُته )ملسو هيلع هللا ىلص(

�ُشوِل ملسو هيلع هللا ىلص 
َّ
ا بَنا َن�شتكمْل َجْولَتنا ِفى َحَياِة �لر اأبناءنا  الأعزاء َهيَّ

َحلُة ُنُزوِل 
ْ
َف َعَلى َمرَحلٍة �أْخَرى ِمْن َمر�ِحِل َحَياِته َوِهى َمر

َّ
لنتعر

للَعالمين  ِلتْبِليغها  �الإ�ْشاَلِم  ِبر�َشالِة  وتْكليفِه  ملسو هيلع هللا ىلص  عليه  �لوحى 

َو�لَقباِئل  ُقَرْي�ٍس  َوَموِقف  ملسو هيلع هللا ىلص  َدْعوُتُه  ِبها  ْت 
َّ
َمر �لَّتى  َو�لمَر�ِحِل 

�لمَجاِوَرِة َلها من هذه �لدعوة . َوْلنْبَداأ بنُزُوِل الوحى .

ه لحْمِل  ُيعدُّ ِه  َربِّ ِرَعايِة  ِفى  ُطفوَلَته و�َشباَبه  ملسو هيلع هللا ىلص  َعا�َس ُمحمٌد  َلَقد 

فى  �َشاِئًد�  َكاَن  َو�ُشوٍء  �نِحر�ٍف  ُكلِّ  ِمْن  فَحِفظُه  �الإ�ْشاَلِم  ِر�َشالِة 

�لَجاهِليِة .

َيْجعْله  َولْم  �الأِمين  اِدِق  بال�شَّ وُعِرَف  �لكريمِة  باالأخاَلِق  �شَف  فاتَّ

َد ِفيه َويمُكَث ِفيه  . فَكاَن َيخرُج �إلى َغاِر ِحر�َء ِليتعبَّ َنٍم َقطُّ َي�شجُد ِل�شَ

تمهيد

من المتوقع بعد النتهاء من الدر�ض 

اأن يكون التلميذ قادرًا على اأن :
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َبعين 
ْ
ُد ِفى َغاِر ِحر�َء حتَّى َبَلَغ �الأر ُل فى َخلِق �للَّـِه ِمْن َحْوِله ، َوظلَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيتعبَّ اًما َبعيًد� عن �لنَّا�ِس َيتاأمَّ �أيَّ

ْدِره َوَقاَل َله : �َقر�أْ .  ُه �إلى �شَ الُم َف�شمَّ ِمْن ُعْمره ، َوِفى �إْحدى َلَيالى �َشْهر َرَم�شاَن َنزَل َعلْيه ِجْبريُل َعلْيه �ل�شَّ

َقاَل : َما �أَنا ِبَقاِرئ ، َفاأَعاَدها ِجبريُل َمرتيْن فاأََجابه �لنَّبى ملسو هيلع هللا ىلص : َما �أَنا َبَقاِرئ ، َفَقاَل ِجْبريُل :

تجُف َفدَخل َعَلى َخِديجة َزْوجِتِه ر�شى �هلُل عنها َفَقاَل 
ْ
فقَر�أَها �لنَّبى ملسو هيلع هللا ىلص ُثمَّ َعاَد �إلى َبْيتِه -ملسو هيلع هللا ىلص َوُهو َير

ْوُع و�أْخبَر َزْوَجَته ِبما َحَدَث َفَطْماأََنتُه وَقاَلت َلُه 
َّ
ُلوه ملسو هيلع هللا ىلص حتى َذَهَب َعْنه �لر وِنى( َفَزمَّ ُلونى )َغطُّ ُلونى، َزمِّ َزمِّ

الِه �لحميَدِة )ي�شل �لرحم ، يحمل �لكل ،يك�شب �لمعدوم ،يعين  رته ِببْع�ِس ِخ�شَ َو�هلل ال ُيْخزيَك �للَّـُه �أَبًد� َوذكَّ

على نو�ئب �لحق (

ها )َوَرقَة ْبَن َنْوَفل( وَكاَن َعالًما باالإْنِجيِل وَعَلى ِديِن �إبر�هيم عليه   ُثم �أخَذْته ملسو هيلع هللا ىلص و�ْنطَلقْت ِبه �إلى �ْبِن َعمِّ

�للَّـُه َعَلى مو�شى َعليه  �أنَزَله  �لَّذى  اُمو�ُس  �لنَّ َهَذ� ُهو   : َلْه  َوَقال  )َوَرَقُة(  َفاأخَبره ِبما َحدَث َفطماأَنُه  الُم  �ل�شَّ

ه َر�شوُل �للَّـِه َوكلََّفه بحْمِل  ِة ، ثم َجاَء �إليه ِجْبريُل َمرًة �أْخَرى ليخبَره �أنَّ ك �َشتكُوُن َنبى َهِذه �الأمَّ الُم ، �إنَّ �ل�شَّ

َمرَحَلُة  َوِهى  و�شلم(  عليه  �هلل  )�شلى  �ُشوِل 
َّ
�لر َحَياِة  ِفى  َجديدٌة  َمرحَلٌة  َوَبد�أْت  ا�ِس  �لنَّ �إلى  �الإ�ْشاَلِم  ِر�َشاَلِة 

ْعوِة �إلى �للَّـِه . �لدَّ

 العلق اآية )3-1(.

�ُضوِل ملسو هيلع هللا ىلص َمَراِحُل َدَعوة الرَّ

الِى  �لتَّ كَل  �ل�شَّ  
ْ
�نظر  . �لمَر�ِحِل  من  بمْجموَعٍة  ْعوُة  �لدَّ َمرِت 

َف  َعَلْيها :
َّ
لتتعر

َمرحَلُة �ضرية الدعوة :

ملسو هيلع هللا ىلص  �ُشول 
َّ
�لر ِفيها  َبَد�أ  �َشَنو�ٍت  َثالَث  ��ْشتغرَقْت  َوَقِد 

؟ َهوؤلِء  ُهم  َمْن  َتعِرُف  َفهْل   ... ِمْنه  ِبين 
َّ
�لمقر ِبَدْعوِة 

يدُة َخديجُة - َر�شى �هلل َعْنها -  �أَهُل َبيِته ، َزوَجُته �ل�شَّ هم  �إنَّ

ْبُن  َزْيُد  َومْواَلُه  �لَعا�ِشرِة  �ِشّن  ِفى  َوكاَن  َطالٍب  �أبى  ْبُن  َوعلى 

ديِق - َر�شى �هلل َعنهم - ثم َبَد�أ  ِديُقُه �أُبو بكِر �ل�شِّ َحاِرَثَة و�شَ

َعدُد �لم�ْشلِمين َيْزَد�ُد َحتَّى َبلَغ َعَدُدهم �أَكثر ِمْن َثالِثين َفاْخَتاَر 

َل مْدر�َشٍة  قِم ِلتكوَن �أوَّ
ْ
قِم ْبِن �أبى �الأر

ْ
�شوُل ملسو هيلع هللا ىلص َد�َر �الأر

َّ
َلهم �لر

ِفى �الإ�ْشاَلِم ... َهْل َتعرُف ِلماَذا؟

ِلكى َيتعلَّمو� ِفيها َمَباِدئ َهذ� �لدِّيِن َويَتد�َر�ُشوَنه ِفيما َبينهم 

ْعوِة . ُه بالجْهِر بالدَّ ِع حتَّى �أمَر �هلل َنبيَّ وَظلُّو� َعَلى َهذ� �لو�شْ
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 ملسو هيلع هللا ىلص
ٌ
د  مَّ حياة محُ

ِة  »َل ُمواَجهَة«  ْعوِة الَجهِريَّ َمرَحلُة الدَّ

: َتَعالى  َقْوُله  َفَنزل  �لحقِّ  ِمَن  َجاَءه  ِبما  دَع  َي�شْ ِباأْن  لر�ُشوِلِه  �للَّـِه  �أْمُر  َجاء  �لدَّعوِة  ِمَن  �َشَنو�ٍت  َثالِث  َبَعد 

)�سورة الحجر: الآية 94(.

ِك ِعَباَدِة �الأ�شَناِم 
ْ
َوَتر َبْيَن �لنَّا�ِس ياأمرهم ِبعباَدِة �للَّـه �لَو�ِحِد �الأَحِد  ملسو هيلع هللا ىلص ُيعلُن َعْن َدْعوِتِه  �شوُل 

َّ
َفبد�أ �لر

ُتكم �أنَّ َخياًل َوَر�َء َهَذ� 
ْ
َفا َوَنادى ِفى �لنَّا�ِس َفاجتمعو� �إلْيه َفَقال َلهم : �أَر�أيُتم َلْو �أخبر َعد َعَلى َجبِل �ل�شَّ َو�شَ

 ْبَنا َعَلْيك َكِذًبا قط .
َّ
 ؟ َقالو� نعم : َما َجر

َّ
دِِّقى �لَجبِل ُترُيد �أْن ُتغيَر َعليُكم �أُكنُتم ُم�شَ

ا َلَك �َشاِئر �لْيوِم �أِلهذ� َجمْعتَنا فتوعده  ُه �أبو لهب : َتبًّ فقال : فاإنى َنِذيُرلُكم َبْيَن َيَدْى َعَذ�ٌب �َشِديٌد ، َفَقاَل َلُه َعمُّ

�هلل بالعذ�ب َوُمنُذ َذِلَك �لْيوِم َبد�أْت َمرحَلُة �لمْحَنِة و�البتالِء للر�شول) ملسو هيلع هللا ىلص( و�أ�شحاِبه.

موقف قري�س من الدعوة 

�لنَّبى  ِلدْعوِة  ها  َرف�شَ ُقري�ٌس  �أَعلنْت  َلقْد 

ملسو هيلع هللا ىلص َوُمحاَربتها ُمنُذ �للَّحَظِة �الأُولى . 
َفهْل َتْعرُف لماَذا؟ 

الحَها  ها ُتهدُد َم�شَ ْت �أنَّ ها َظنَّ الأنَّ

ها ُتخاِلُف  وَمَكاَنتَها َبْيَن �لَقباِئِل ، َكما �أنَّ

ِديَن �آبائهم و�أْجَد�دهم َولْم ُتدِرْك �أنَّ َهَذ� 

حاِبِه .  ِتها َوَرْفِع َمَكانِتها َبْيَن �لَعاَلِم ِمْن َحْوِلها َوَبد�أ �إيَذ�ُء ُقري�ٍس للنَّبى ملسو هيلع هللا ىلص و�أ�شَ �لدِّيَن �َشيكوُن �َشبَب ِعزَّ

تعذيب �لم�شلمين

م�َس فى َيمينى والَقَمَر فى َي�ساِرى َعلى اأَْن اأَترك هذا  عوا ال�سَّ » َواهلل َيا َعمِّ لْو َو�سَ

وَنه ماتركته« . الأْمَر حتَّى يحُظهَره اهللحُ اأو اأَهلَك دحُ

�َس ُقري�ٍس َعلْيه �أْجمعو� �أمَرُهم َعَلى ِح�شاِر �لم�ْشِلمين ومَقاَطعِتهم َوَمْن َوقَف بجَو�ره ِمْن 
ْ
َولما َرف�َس َعر

لِب. بنى  َها�ِشم وبنى �لمطَّ

اُر فى َردِّ �لم�ْشِلمين َعْن ِدِينهم . ا َهَذ� �لِح�شَ ُع َثالَث �َشنو�ٍت وَف�شَل �أْي�شً  َهذ� �لَو�شْ
َّ
��ْشَتمر

حِر و�لُجنوِن و�لكذب ، وَناَل �أ�شحاُبُه �أ�شدٌّ �ألو�ِن �لعَذ�ِب  هموه بال�شِّ �شوُل ملسو هيلع هللا ىلص لالإيذ�ء و�تَّ
َّ
َوهَكَذ� َتعر�َس �لر

ا َف�شَلْت ُقري�ٌس  �أْن َترّدُهم َعْن ِدِينهم ، َعَر�شو�  بُرو� وَثَبُتو� َعَلى ِدينهم َولمَّ ولكنَّهُم �شَ

ِه  َعَلى ر�ُشوِل �للَّـِه ملسو هيلع هللا ىلص �الأْمو�َل و�لزَّعامَة ولكنَّه َرف�َس ملسو هيلع هللا ىلص َوَقاَل َهَذ� �لقوَل لعمِّ
تم�سك ب�لحق دائًم� 

ول تتن�زل عنه.
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الوحدة الثالثة

حاِبه �أمَرهم  َمَع �ْزِدياِد �إيذ�ِء ُقرْي�ٍس للنَّبى و�أ�شْ

بها  �إنَّ  َلهم  َوَقاَل  �لحب�َشِة  �إلى  ِبالهْجَرِة  ملسو هيلع هللا ىلص 
وهى  �أََحٌد  ِعْنده  ُيْظَلُم  اَل   

ُ
�لنَّجا�شى ��شمه  َملًكا 

�إلى  �لم�ْشِلمين  بع�ُس  َفخرَج   ، ْدٍق  �شِ �أر�ُس 

و�ِم ،عثماُن  �ِس �لحَب�شِة �أمثال �لزبير بن �لعَّ
ْ
�أر

ان وزوُجته رقيُة بْنُت ر�شوِل �هلل ملسو هيلع هللا ىلص،  �بُن عفَّ

جعفَر بن �أبى َطاِلب، عبد �لرحمن بن عْوَف.

خريطة )16(تو�سح طريق الهجرة اإىل احلب�سة

الِهْجرُة اإلى الحَب�َضِة 

عوِة(  ائِف )الَبحُث َعْن َمكاٍن َجديٍد للدَّ ِرحلُة الطَّ

�شوُل ملسو هيلع هللا ىلص ُيفكُر ِفى َمكاٍن �آخَر للدَّعوِة َغيِر 
َّ
َبد�أَ �لر

ى �للَّـُه َعْنها - �للذْين َكانا َعوًنا له َعلى َقْوِمه  َه )�أبا طالٍب( َوَزْوَجَتُه َخِديجَة -َر�شِ َة ، َبعَد �أنَّ َفقَد َعمَّ َمكَّ

اِئَف َيْلَتم�ُس �لنُّ�شرَة ِمن َقبيَلِة  ِة ُحْزِنه َعَلْيهما �أَْطَلق َعَلى َهَذ� �لَعاِم َعاَم �لُحْزِن، َفَق�شَد �لطَّ ه ِمْن �ِشدَّ َحتَّى �أنَّ

ْبياَنهم ِبرْمِيه بالِحجاَرِة َحتَّى �أُْدِمَيْت َقَدَماه ، وَكاَن َمَعُه  َثقِيف ، َولكنَّهم َرَف�شو� َدْعوَته و�أمُرو� َعِبيَدهم و�شِ

َة. ه ، ثم �ْنطَلق َعاِئًد� �إلى َمكَّ َزيُد ْبُن َحاِرَثَة َيِقيُه بنْف�ِشه ثم جل�س ملسو هيلع هللا ىلص ِبجَو�ِر ُب�شَتاٍن َيْدعو َربَّ

الإ�ْضَراِء والمْعَراِج

ه  عمِّ َفقِد  َبْعَد  ملسو هيلع هللا ىلص  َنبيِّه  َعْن  ُي�شرِى  �أْن  �للَّـُه  �أَر�َد 

 ، اِئِف  �لطَّ ِمَن  َوَعودِته  َعْنها  �للَّـُه  ر�شى  َوزوَجِته 

طحَبه ِفى ِرحَلٍة كاَنْت ُمعِجزًة  �َشَل �إليه ِجْبريَل لي�شْ
ْ
فاأر

ها  ِمَن �لمْعِجز�ِت �لَّتى َجاء ِذكُرها ِفى �لَقر�آِن �لَكريِم اإنَّ

ِرحَلُة الإ�ضراِء والمْعراِج , َحيُث �أ�ْشِرى ِبِه لْياًل ِمَن �لم�ْشِجد 

ُثمَّ  َركعتْين  ِبِه  َف�شلَّى  �الأْق�شى  �لم�ْشِجِد  �إلى  �لحَر�ِم 

الُة ُثم َعاَد و�أخبر ُقري�ًشا ِبما َحدَث  ْت َعَلْيه �ل�شَّ ِه �لُكْبرَى ، وُهَناَك ُفر�شَ َماِء ليرى ِمْن �آَياِت َربِّ ِرَج ِبِه �إلى �ل�شَّ ٌعَ

ى بال�شدِّيِق . َدق؛ لذِلَك �ُشمِّ َقه وَقاَل �إنَّ َقاَل َذِلَك َفْقد �شَ دَّ ُبوه و�أنَكُرو� َعَلْيه ، َولكْن �أبا بكٍر َقد �شَ فكذَّ

امل�سجد احلرام
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 ملسو هيلع هللا ىلص
ٌ
د  مَّ حياة محُ

ر�ِس اأنَّ : َتعلَّمُت ِمْن هذا الدَّ

ُد ِفى َغاِر ِحر�ء. �ُشوِل ملسو هيلع هللا ىلص َوُهو يتعبَّ
َّ
 َعَلى �لر

ّ
• نزل �لوحى

ة َمر�ِحَل . ْت ِبعدَّ
َّ
َة قد َمر ْعوَة �الإ�ْشاَلِميَّ • �لدَّ

حاَبه �لعد�ء . بْت �لر�شوَل ملسو هيلع هللا ىلص و�أ�شَ • ُقري�ًشا َقد َنا�شَ
�ُشوُل ملسو هيلع هللا ىلص �أَمر �لم�ْشِلمين بالِهْجَرِة �إلى �لحَب�َشِة َهَرًبا ِمن �أَذى ُقري�ٍس .

َّ
• �لر

َة . ْعوِة �إلى َمكاٍن �آخَر َغْيِر َمكَّ َر ِفى َنْقِل َمكاِن �لدَّ �ُشوَل ملسو هيلع هللا ىلص فَكّ
َّ
• �لر

�ُشوَل ملسو هيلع هللا ىلص ِفى ِرحَلِة �الإ�ْشَر�ِْء و�لمْعَر�ِج .
َّ
َق �لر دَّ ديِق َهو �لَّذى �شَ • �أبا بكٍر �ل�شِّ

ْعوِة . �ُشوِل ملسو هيلع هللا ىلص و�أ�شحابه تحملو� �الإيذ�ِء ِفى �َشبِيِل َن�ْشِر �لدَّ
َّ
• �لر

توجه اإلى الأن�ضطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س.
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•يثق فى ن�شر اهلل للموؤمنين .
•يقدر اأهمية تخطيط الر�ش����ول – 

�شلى اهلل عليه و�شلم - للهجرة .

•يقدر حر�ض الر�ش���ول على اأداء 
الأمانات اإلى اأهلها .

الدول���ة  بن���اء  اأ�ش����ض  •يح���دد 
الإ�شالمية   .

الم�ش���جد  دور  اأهمي���ة  •يو�ش���ح 
واأهميته فى بناء الدولة  .  

الإ�ش���الم  عل���ى حر����ض  •يدل���ل 
عل���ى التعاي����ض م���ع الآخرين على 

اختالف اأديانهم . 

•ي�ش���تنتج دور الم���راأة فى ن�ش���ر 
الإ�شالم .

اأهداف الدر�س

الق�ضايا المت�ضمنة
- التربية من اأجل 

المواطنة.

- حقوق الإن�شان .

- التعاي�ض مع الآخر .

- الت�شامح الدينى .

وفد احلجيج من قبائل العرب 

الدر�س الثالث

وَلِة الـِهْجرُة َوبَناُء الدَّ

ا�ِس َفاأََخَذ  ُر فى �أ�ْشُلوٍب َجديٍد ِلن�ْشِر َدعوِتِه َبْيَن �لنَّ �ُشوُل ملسو هيلع هللا ىلص ُيفكِّ
َّ
َبد�أَ �لر

وَيْدُعوهم   ، �لَحجِّ  �إلى  َتاأتى  �لَِّتى  و�لُوفوِد  �لَقَباِئِل  َعَلى  َنْف�َشه  َيعِر�ُس 

 ، ه  َربِّ ِر�َشالِة  ِلتْبِليِغ  و�لـم�َشاعَدَة  �لنُّ�شرَة  ِمْنهم  َويْطلُب   ، �الإِ�ْشالم  �إلى 

َبْعَد �أْن َمنعْتُه ُقري�ٌس. َوَبْيَنما َكاَن ملسو هيلع هللا ىلص َيْدُعو �لَقباِئَل فى َمْو�ِشِم �لـَحجِّ 

ِة ِرَجاٍل ِمْن �أَْهِل َيْثرِب » �لمِدينِة َحالًيا « َفدَعاُهم �إلى  َحتَّى �لَتَقى ِب�شتَّ

َثهم �لَيهوُد َعْنُه ُثمَّ  ه �لنَّبى �لَّذى َحدَّ نو� �أنَّ �الإ�ْشاَلِم فاأجاُبوه ، َبْعَد �أْن َتيقَّ

َعادو� �إلى َيثِرَب يْدُعوَن َقْوَمهم �إلى �الإ�ْشاَلِم .

بيعُة الَعقبِة الأولى 

�شوُل ملسو هيلع هللا ىلص بَوْفٍد ِمْن �أْهِل َيْثرِب ، وَكاُنو� 
َّ
اِنى َع�شَر ِمن �لَبْعَثِة« �لَتَقى �لر اِلى » �لثَّ ِفى مو�شِم �لـَحجِّ ِمَن �لَعاِم �لتَّ

�ْثَنى َع�شَر َرُجاًل ] َع�ْشرٌة ِمَن �َلـخْزرِج، َو�ْثناِن ِمَن �الأو�ِس[ َفباَيعوه َعَلى �أالَّ ُي�ْشِرُكو� باهلل �َشيًئا ، واَل َي�ْشرقوَن 

َعب بن ُعْميٍر « ِلُيُعلَِّمهم �أُموَر  �َشَل َمَعُهم »ُم�شْ
ْ
ونه فى َمْعروٍف ، َفاأر واَل َيزُنوَن واَل يْقتُلوَن �أواَلَدهم ، واَل َيْع�شُ

ِديِنِهم ،  فكان �أوَل �شفيٍر فى �الإ�ْشاِلم.

ملسو هيلع هللا ىلص  �شوِل 
َّ
�لر �ِشيرِة  ِفى  َجوَلتَنا   ، َن�شتكِمْل  َتعالو�  اأبناءنا الأعزاء 

�لـُحبِّ  َعَلى  َقاَمْت  �لَِّتى  َدْولِتِه  ِبَناِء  َو�أُ�ِش�ِس  َعَلى ِهجَرِتِه  َف 
َّ
ِلَنتعر

َعاُي�ِس َمَع �الآخِرين َعَلى �ْخِتالِف �أْدَياِنهم  �َشاُمِح َو�لتَّ َو�الإَخاِء و�لتَّ

و�أْجنا�ِشهم َولنبَد�أ ِبهْجَرتِه ملسو هيلع هللا ىلص .

تمهيد

من  النتهاء  بعد  المتوقع  من 

الدر�ض اأن يكون التلميذ قادرًا على 

اأن :
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اِنيِة َبيعُة الَعَقبِة الثَّ

َة، وَكاُنو� َثاَلَثًة  لى َمكَّ الُث َع�شر ِمَن �لَبعثــِة « َعاَد �أْهُل َيثرَب �إِ َوفــى �لَعــاِم �لَّذى َيِليه » �لثَّ

� َفَباَيُعــوه َعَلى �أْن » َيْحموه ، 
ًّ
�شوُل ملسو هيلع هللا ىلص �ِشر

َّ
 ، َو�ْمر�أتْيــن ، و�لَتَقى ِبهم �لر

ً
َو�شْبعيــن َرُجــال

�ُشوُل ملسو هيلع هللا ىلص َوَقاَل َلُهم �أَنا ِمْنُكم و�أَنْتم ِمنِّى .
َّ
روه �إْن َهاَجَر �إلْيِهم ، َفباَيَعهم �لر وَيْن�شُ

لْيها َقائاًل  :  َحاَبه ، َفاأَمرهم بالـِهجَرِة �إِ �شوِل ملسو هيلع هللا ىلص َو�أ�شْ
َّ
اأ �هلل �ُشبَحاَنه َوَتَعاَلى َيثرَب ال�ْشِتْقَباِل �لر وِبَذِلَك َهيَّ

يَن 
ِّ
ديَن َيْثِرَب َفار »�إنَّ �هلل َعزَّ وَجلَّ َقْد َجَعَل لُكم �إخو�ًنا وَد�ًر� َتاأَمُنون ِبَها « َفخرَج �لَكثيُر ِمَن �لـم�ْشِلميَن َقا�شِ

ِبِدينْهم وتاِركين ور�َءُهْم �أْمَو�َلـهم َودَياَرُهم...

احر�س على ن�سر 

الخير بين اأ�سدق�ئك.

�ُضوِل ملسو هيلع هللا ىلص دَّ الرَّ ُموؤاَمرٌة �ضِ

�ُشوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن �للََّحاِق ِبهم ، َو�ْجَتَمَع 
َّ
ِع �لم�ْشلميَن ِفى يْثِرَب ، َف�َشَعْت ِلـَمنِع �لر َلَقْد �أَْدرَكْت ُقري�ٌس ُخُطورَة َتجمَّ

بَة َرُجٍل 
ْ
ر �شوَل ملسو هيلع هللا ىلص �شَ

َّ
رُبو� �لر ا ِلي�شْ ا َقويًّ َفُقو� َعَلى �أَْن ياأُخذو� ِمْن ُكلِّ َقبيلٍة �َشابًّ ُزَعَماوؤُها ِفى َد�ِر �لنَّدوة و�تَّ

ُق َدُمُه َبْيَن �لَقباِئِل ، َفاأَخبره �هلل و�أَِذَن َلُه بالِهْجَرِة.
َّ
َو�حٍد ِب�شُيوفِهم َفيتفر

ِور لتتعرَف خطو�ت هجرة �لر�شول  ْبع �أرقَام �ل�شُّ �ُضــوُل ملسو هيلع هللا ىلصللهجــرة  تتَّ َط الرَّ ْف َكْيَف َخطَّ والآن تعالــوا َمَعَنا َنَتعرَّ

1- اأخبر اأبا بكر ب�سحبته فى الهجرة

فرمِ وطلَب منه اإعداَد راحلتين لل�سَّ

بيت اأبى بكر

2- ا�ستاأجر دليـــً  اأميًنا ليدلهما على الطريق 

وهو عبداهلل بن اأريقط ولم يكن قد اأ�سلم بعد

3- ترك علًيا فى فرا�سه لرد الأمانات اإلى اأ�سحابها ، وخرج من 

بيته ليً  والم�سركون اأمامه وهو يتلو قول اهلل تعالى

4- خرج هو واأبو بكر واختباأ فى غار ثور 

جنوب مكة ث َث لياٍل .

  

)�سورة ي�س- الآية 9( فلم يره اأحد منهم.
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5- كلّـــف عبد اهلل بن اأبى بكر بتتبـــع اأخبارالم�سركين، 

واأ�سماء بنت اأبى بكر باإح�سار الطعام لهما ، وعامر بن 

فهيرة برعي الأغنام حول الغار ليخفى اآثارهما.

6- حفظته عنايُة اهللمِ من اأعُين الم�سركيَن 

ا و�سلوا اإلى الغـــارمِ فلم ي�ستطيعوا   عندممِ

حُبه . روؤيته هو و�سْ

ُل و�سار فى طريق غير طريقمِ القوافلمِ  7- اأتى اإليهما الدليمِ

. حتى و�سل يثرَب وا�ستقبله اأهلها بالترحابمِ

خريطة )17( طريق الهجرة اإىل يرثب 

َف َعَلْيها : -
َّ
َكل �لتَّالى ِلتتعر ِل َعو�ِمَل ُمتعددٍة �نظر �ل�شَّ �ُشوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِبَف�شْ

َّ
ُة �لر َوِبَذلَك َنجحْت ُخطَّ

التخطيط 

الجيد لالأمر

ال�سرية الت�مة
اختي�ر الق�درين 

على تنفيذ 

التخطيط

توفيق اهلل وعن�يته 

بر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص

• احر���س عل��ى التخطيط 
ل��كل �سىء فى حي�تك قبل اأن 

ُتْقبل عليه.

• احر�س على حب وطنك.
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 ملسو هيلع هللا ىلص
ٌ
د  مَّ حياة محُ

 َموطُنهم َو�أَحبُّ �ِلبالِد 
َ
َحاِبِه من مكــه ِباالأْمِر �لـهيِِّن َعَلى ُقُلوِبِهم ، َفِهى �شوِل ملسو هيلع هللا ىلص َو�أ�شْ

َّ
َوَلــْم َيكْن ُخروُج �لر

َة ِعنَد ُخروِجِه  �ُشوِل ملسو هيلع هللا ىلص ُمخاطًبا مكَّ
َّ
حيُة ِفى �َشبيِل �لدِّيِن ، َوَقْد َتَجلَّى َذِلَك ِفى َقْوِل �لر �إِلْيهم ، ولكنَّها �لتَّ�شْ

ِك اإلىَّ َوَلوَل اأَنَّ َقْومى اأَْخرُجونى ِمْنِك َما �َضكْنُت َغَيَرِك . حبَّ ِمْنها : َما اأَطيَبِك ِمْن َبَلٍد َواأَ

• احر�س على حب وطنك 
واإن �س�عت فيه حقوقك

�ُضوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِفى المِدينِة َدْوَلُة الرَّ

بَح ِفيَها ِللم�ْشلِميَن َمكَاٌن  ِة ،�أ�شْ َحَلٌة َجِديدٌة للدَّعوِة �الإ�ْشاَلِميَّ
ْ
َرَة َبد�أْت َمر �شوِل ملسو هيلع هللا ىلص �لَمدينَة �لمنوَّ

َّ
َوِبُدُخوِل �لر

ُف 
ْ
�ُس ِلِبَنــاِء َدْوَلِة �الإ�ْشالِم َفهْل َتعر �ْشوُل ملسو هيلع هللا ىلص ُيوؤ�شِّ

َّ
�آِمــٌن ُيَماِر�ُشــوَن ِفيِه �َشَعاِئَر ِديِنهــم ُدوَن َخْوٍف ، َفاأََخَذ �لر

�الأ�ش�َس �لَّتى َقاَمْت َعليها ، �نظر �ل�شكل �لمقابل وتعرفها :

جِد : ِبَناُء اْلـَم�ضْ

� للُحْكِم ، َود�ًر� لِلعبادِة ، 
ًّ
�ْشوُل ملسو هيلع هللا ىلص ِليكــوَن مقر

َّ
َقاَمه �لر ُل ِمْن �أرَكاِن ِبَناِء َدْوَلِة �الإ�ْشاَلِم ، �أَ وُهــو �لرْكــُن �الأوَّ

َحاِبِه ِفى ِبَناِء �لم�ْشِجِد، َفَكاَن َيـَحمُل  �شوُل َمــَع �أَ�شْ
َّ
وَمْدَر�َشــٍة ِلتْعِليــم َمَباِدئ �لدِّيِن �الإ�ْشاَلِمى ، َوَقْد �َشاَرَك �لر

َحِم �الأْن�شاَر و�لـُمهاِجرين .
ْ
وَب َوهو ين�شُد �للَُّهم �إِنَّ �الأْجَر �أَْجُر �الآِخرِة ، فار �الأْحَجاَر و�لطُّ

اأ�ض�س بناء الدولة الإ�ضالمية

•�لموؤ�خاة بين • بناء �لم�شجد
�لمهاجرين و�الأن�شار

•و�شع مبادئ 
�لتعاي�س مع �الآخر

اِر  الموؤاخاُة َبْيَن المَهاجِريَن والأْن�ضَ

اِر لي�ُشوَد  �ُشوُل ملسو هيلع هللا ىلص َبْيَن �لمَهاجِريَن و�الأْن�شَ
َّ
َكاِن ِبَناِء َدْوَلِة �الإ�ْشالِم َحْيُث �آخى �لر

ْ
 �لرْكُن �لّثانى ِمْن �أر

َ
 َوِهى

يَثــاِر �لمهاجِريَن َعَلْيهم ِفى  ــاُر َيَت�شاَبُقوَن ِفى �إِ �لُحــبُّ و�الإَخــاُء و�لتَّعــاوُن َبْيَن �لم�ْشِلمين ، َفَقــْد َكاَن �الأْن�شَ

ِبُيوِتهم و�أْمو�ِلهم َوَلَقْد �أَْثنى �هلل َتَعالى َعَلْيِهم ِفى ِكَتاِبِه

 ( ِفى ُمجَتمِع �لـَمِديَنِة يجمُعُهم �لُحبُّ و�لتَّعاوُن و�الإِخاُء.
ٌ
َولذِلَك َعا�َس �لم�شِلموَن )ُمهاِجروَن و�أَْن�شار

�سورة الح�سر الآية )9(   



50
الدرا�سات الجتماعية- ال�سف الثانى الإعدادى

الوحدة الثالثة

عاي�ِس َمَع الآِخِر َمَباِدئ التَّ

َكاَن  َبْل  �لـَمِديَنِة  ِفى  َوْحَدُهم  َحابُه  و�أ�شْ ملسو هيلع هللا ىلص  �شوُل  �لرَّ يَكِن  َلْم 

ِلذ�  ؛  و�لَخْزَرِج  �الأْو�ِس  ِمَن  ِدينِه  َعَلى  َبِقى  َوَمْن   ، �ليهود  َمعُهم 

ع ِنظاًما ُيحدُِّد ُحُقوَق َوَو�ِجَباِت ُكلِّ َمْن ُيقيُم  �ُشوُل �أْن َي�شَ �أَر�َد �لرَّ

ا �لَيهوَد ، َفُهم �أَْخطُر ِفَئٍة  ِفيَها : ُم�شلمين َوَغْيِر ُم�شلِميِن، خ�شو�شً

ِلَذِلَك   ، للُعُهوِد  َوِخياَنٍة  َغْدٍر  ِمْن  َعْنُهم  ُعِرَف  ِلما   ، �لمِديَنِة  فى 

ُهم ،  َم َعاَلقَتهم بالم�ْشِلميَن ِلياأَمَن �َشرَّ �شوُل ملسو هيلع هللا ىلص �أْن ُيَنظِّ َر�أى �لرَّ

فَكَتَب َبْيَنُه َوَبينهم ِكَتاًبا ُعِرَف » ِب�شِحيَفِة �لـمديَنِة« �أمنهم ِفيها 

َعَلى ِدينهم و�أْمَو�ِلـهم وُدور ِعَباَدِتهم ِب�شْرِط �أْن َيتعاَونو� ِلـحمايِة 

َها ؟! و�شِ �لـَمِدَينِة ِمْن �أىِّ ُعْدو�ٍن ، َفَهْل تعرُف بْع�َس ن�شُ

ٍة ِفى �لـَمِديَنِة ِبقياَدِة ُمحمٍد ملسو هيلع هللا ىلص  ُل َدوَلٍة �إ�ْشالميَّ َكاِن �لثَّالثِة َقاَمْت �أوَّ
ْ
َوِبَهِذِه �الأر

ر�ِس اأنَّ : َتعلَّمُت ِمْن هذا الدَّ

َحاِبه َلْم َتكْن ِفر�ًر� ِمَن �الأَذى ، بل َرغبًة ِفى َن�ْشِر �لدَّعوِة . �ُشوِل و�أ�شْ
َّ
•ِهْجرَة �لر

اِنيَة . َد للهِجَرِة �إِلى َيْثرَب ببيَعتى �لَعَقبِة �الأوَلى و�لثَّ �شوَل َقْد َمهَّ
َّ
•�لر

َعاَب . •ِهْجرَة �لم�ْشلِميَن �إلى َيْثِرَب َلْم َتكْن �َشهَلًة َبْل َقدَّمو� ِفى �َشِبيِلَها �لتَّ�شِحياِت وَتحمُلو� �ل�شِّ
ْخِطيِط �لجيِِّد ، َوِحمايِة �هلل لر�شوِلِه . �شوِل ِفى �لِهْجرِة َجاَء َنِتيَجَة �لتَّ

َّ
•َنجاَح �لر

ِة َتمثلَّْت ِفى :) ِبَناِء �لـَم�ْشِجِد  - �لموؤ�َخاِة - �لتعاي�س مَع �الآَخِر(. • �أُ�ُش�َس �لدَّولِة �الإِ�ْشالميَّ

توجه اإلى الأن�ضطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س

•الم�س���لمون م���ن قري�س ويث���رب ومن 
تبعه���م فلحق بهم وجاهد معهم اأمة 

واحدة من دون النا�س .

•لليهود دينهم وللم�سلمين دينهم اإلَّ 
من ظلم واآثم فاإنه ل يهلك اإلَّ نف�سه 

واأهل بيته .

•من خرج من المدينة اآمن ، ومن قعد 
اآمن اإلَّ من ظلم واآثم .

من ن�سو�س �سحيفة المدينة:

)حقوق وواجبات(
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 ملسو هيلع هللا ىلص
ٌ
د  مَّ حياة محُ

•يدل���ل على كفاح الر�ش���ول ملسو هيلع هللا ىلص 
واأ�ش���حابه م���ن اأجل ن�ش���ر الدين 

الإ�شالمى .

•يقدر جهود اأ�ش���حاب الر�ش���ول 
ملسو هيلع هللا ىلص ف���ى المحافظ���ة عل���ى الدين 

الإ�شالمى .

•يبي���ن دور المراأة فى ظل الدين 
الإ�شالمى .

•يف�شر اأ�شباب الغزوات والنتائج 
المترتبة عليها .

•ي�ش���تخل�ض الدرو�ض الم�شتفادة 
من غزوات الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.

اأهداف الدر�س

الق�ضايا المت�ضمنة

•حقوق الإن�شان .
•التربية من اأجل 

ال�شالم .

الدر�س الرابع

�ُضوِل)ملسو هيلع هللا ىلص( »دعوته وكفاحه« َغَزواُت الرَّ

ملسو هيلع هللا ىلص  �ُشوِل 
َّ
�لر َحياِة  ِفى  َجْوَلَتنا  َن�شتْكمْل  ِبَنا  ا  َهيَّ الأعزاء  اأبناوؤنا 

 ِفى 
َّ
��ْشتقر �أَْن  َبْعَد  ملسو هيلع هللا ىلص  َدْعوِتِه  َمَر�حِل  ْف َمرحلٍة َجديدٍة ِمن 

َّ
َوَنتعر

�لدِّيِن  هذ�  َعْن  �لدِّفاِع  َمرحَلُة  �إِنَها   . َدْولِتِه  َدعائَم  �َس  �شَّ
و�أَ �لمدِينِة 

�لَجديِد َبْعَد �أَْن َنَزَل َقْوُله َتعالى :

�سورة البقرة )190(

َعَلى  ِللق�شاِء  َي�ْشعى  َمْن  ُكلِّ  ُمقاَومِة  ِفى  حاُبه  و�أ�شْ �شوُل 
َّ
�لر َفبد�أ 

َبْيَن  محِة  �ل�شَّ وَمبادِئه  ائلِه  َف�شَ َن�شِر  �أَمام  و�لوُقوِف  �لدِّيِن،  َهذ� 

ِمَن  َمجموعًة  حاُبُه  و�أَ�شَ �ُشوُل 
َّ
�لر َخا�َس  َحْيُث  َجِميًعا  �لنَّا�ِس 

ر�يا  دَّ �لم�ُشرِكيَن .َفهْل َتعِرُف �لَفرَق َبْيَن �ل�شَّ ر�يا و�لَغَزو�ِت �شِ �ل�شَّ

و�لَغَزو�ِت .

راَيا : ال�ضَّ

دَّ   ملسو هيلع هللا ىلص �شِ
ُّ
هها �لنبــى ٌت َوجَّ

َ
 ِهــى َحَمــال

َها َوَكانْت ِبَهدِف 
ْ
�لم�ْشرِكيَن وَلْم يح�شر

و�  ة ِليُكفُّ اِديَّ عاِف ُقوِة ُقرْي�ٍس �الْقِت�شَ �إ�شْ

هم للَيهوِد  َكيَدهــم َوَعَد�َءهــم وَتـْحِري�شِ

حاِبِه بالمدِينِة. �ُشوِل ملسو هيلع هللا ىلص و�أ�شْ
َّ
َعَلى �لر
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 ع�لمية
الدعوة

تمهيد

من المتوقع بعد النتهاء من الدر�ض 

اأن يكون التلميذ قادرًا على اأن :

�لعام

�لحدث

�لخط �لزمنى الأهم غزو�ت �لر�شول ملسو هيلع هللا ىلص
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الدرا�سات الجتماعية- ال�سف الثانى الإعدادى

الوحدة الثالثة

�ُضوِل ملسو هيلع هللا ىلص والآَن َتعال ِلنتعرَف َعَلى َبع�ِس َغَزواِت الرَّ

َغْزوُة َبْدٍر 2 هـ 

نَّ 
باأَ ملسو هيلع هللا ىلص  �شوُل 

َّ
�لر ِعْندَما علم  �لِهجرِة  ِمَن  �لثَّانيِة  نِة  �ل�شَّ ِفى  �أحد�ُثها  َوَقعْت 

حاَبُه  اِم َتحمُل ِتجاَرَتهم ، َفاقترح ملسو هيلع هللا ىلص على �أ�شْ قافلًة ِلقرْي�ٍس َقاِدمٌة ِمَن �ل�شَّ

ها، َوِعْنَدما َعِلَم �أبو�ُشفياَن »َقاِئُد �لَقافلِة – َغيَّر  باْعتر��شِ

َطريقُه َفَنجا بالَقاِفلة ِمْن �أيدى �لم�ْشلمين ، وَلكْن ُزَعماَء 

اِء َعَلْيهم، َفخرُجو�  و� َعَلى ِقَتاِل �لم�ْشِلمين و�لَق�شَ
ُّ
ُقرْي�ٍس �أَ�شر

ُلو�  ِفى َجْي�ٍس َبَلَغ عَدُدُه َما َبْيَن �لت�شعمائة �إلى �الألف َحتَّى َو�شَ

�إِلى »  َبْدٍر «  

بالُخروِج  َعليه  فاأَ�َشاُرو�   ، حابُه  �أ�شْ ملسو هيلع هللا ىلص   ��ْشَت�شاَر   ●

َبَلَغ  جي�س  فى  حاُبُه  و�أَ�شْ ملسو هيلع هللا ىلص  �شوُل 
َّ
�لر َفَخرَج  ِلقَتاِلـهم 

َعدُدُه )ثالثمائة وثالثة ع�شر( َحتَّى َو�شُلو� �إلى ِبئِر َبْدٍر ، 

ْن ُيع�ْشكَر ِعْنَد �أدنى  وُهَناك �أَ�َشاَر َعَليِه �لحُباب ْبُن �لمنذِر �أَ

ِبئٍر  ِمْن �آَباِر َبْدٍر �إِلى �لم�ْشِركيِن.

حابُه َعَلى ِقتاِل �لم�ْشرِكين،  �شْ �ُشوُل ملسو هيلع هللا ىلص ُي�شجُع �أَ
َّ
 ● َوَبَد�أ �لر

َر �لم�ْشِلموَن َعَلى  ه فاأمدَّه �هلُل بمالِئكٍة ِمْن ِعنِده لُتَحاِرَب َمَعهم ، َفاْنَت�شَ ُرُهم ِبَن�شِر �هلل َلُهم ، َوَظلَّ َيْدُعو َربَّ َويب�شِّ

�َشْبعيَن  َفَقتُلو�  ِر ،  �لنَّ�شْ باأ�ْشَباِب  ْخِذُهم  َو�أَ  ، �إيَماِنهم  ، بُقوِة  ِتهم  َوُعدَّ َعدِدهم  ِقلَّة  َرغَم  �ْنت�شاًر� َعظيًما  �لم�ْشرِكيَن 

َرُجاًل  َبعة ع�شرَة 
ْ
�أر �لم�ْشِلميَن  ِمَن  و��ْشَت�شَهد   ، �آخِريَن  �َشْبِعيَن  و�أ�َشُرو�   ،  » َربيعَة  ْبُن  ُعتبة  �أَُبوَجْهل،   « ِمْنهم  َرُجاًل 

وَيومئٍذ َفِرَح �لم�ْشلمون ِبن�شِر �هلل َلـُهم وقد �أمر �لر�شول ملسو هيلع هللا ىلص �أ�شحاَبه بمعاملِة �الأ�ْشرى معاملًة ح�شنًة .

�ضوُل ِعندَما َعِلَم ِبخروِجهم ؟ ُترى َماَذا َفَعَل الرَّ

خريطة  )18( غزوة بدر

َغزوُة بنى َقْيُنَقاع 2 هـ

�أَْن َيعي�َس َمَع َيهوَد �لمدينِة ِفى  ملسو هيلع هللا ىلص  �ُشوُل 
َّ
�لر َلَقْد َحاوَل 

حاِبِه  َلُه والأ�شْ وَكَر�ِهية  ِحْقًد�  �أَ�شدَّ  كانو�  َولكنَّهم   ، �َشاَلٍم 

َبْيَنهم ، ويرجع  ِللِفتنِة  ، َفَكاُنو� َي�ْشَخرون ِمْنهم وَي�شَعوَن 

�شبب �لغزوة �إلى �عتد�ء �أحد �ليهود على �مر�أة م�شلمة فى 

�شوق بنى قينقاع، فانت�شر لها رجل من �لم�شلمين على 

�ليهود فقتله، فاجتمع �ليهود عليه فقتلوه، وبذلك نق�س 

�ُسوقمِ َبنى َقيُنَقاع�ليهود عهدهم مع �لر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.

الغزوات 

هي مع�رك خ��سه� الم�سلمون 

بقي�دة الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص �سد 

الم�سركين دف�ًع� عن هذا الدين 

الجديد و حم�ية ن�سر مب�دئه 

بين الن��س جميًع�.
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مطابع روزاليو�سف - الف�سل الدرا�سى الأول

 ملسو هيلع هللا ىلص
ٌ
د  مَّ حياة محُ

�ُضوُل ِبهم ؟  ُترَى َماَذا َفَعَل الرَّ

و�أَمرهم   ، و�لَخوَف  ْعَب 
ُّ
�لر ُقُلوِبهم  ِفى  �هلل  ْنزَل  و�أَ َلْيلًة  َع�شرَة  خم�س  َرهم  وَحا�شَ بجْي�شِه  ملسو هيلع هللا ىلص  َك 

َّ
َتحر َلَقْد 

ِمَن  ِل َطائفٍة  �أوَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمن  �ُشوُل 
َّ
�لر َوِبَذِلَك َتخلَّ�س   ، �شلحَتهم  �أَ �أََخَذ  �أْن  َبْعَد   ، �لمدينِة  ِمَن  �ُشوُل بالـُخروج 

َّ
�لر

�لَيهوِد ِفى �لمِدينِة .

َغزوُة اأُُحٍد 3 هـ

اِء َعَلْيهم ، َبَلَغ َعدُده  زو� جي�ًشا َكبيًر� ِللَق�شَ �أَر�َدْت ُقري�ٌس �النتقاَم ِمَن �لم�ْشلمين ِلـَما َحدَث َلهم َيْوَم َبْدٍر ، َفجهَّ

�ُشوُل ملسو هيلع هللا ىلص 
َّ
َثالَثَة �آالف ُمَقاِتل ، وَتحرُكو� َنحو �لمِدينِة حتَّى َنَزُلو� َقريًبا ِمن َجبِل �أُُحد .. ُترى َماَذ� َفَعل �لر

ِك َجْي�ِس �لم�ْشِركيِن ؟ انظر اإلى المخطط التالى لتتعرف  اأحداث الغزوة
ُّ
ِعنَدما َعِلَم ِبَتَحر

» اأُحد بين الن�سر والهزيمة «

1- ا�ست�س�ر الر�سول 

اأ�سح�به ف�أ�س�روا عليه 

ب�لخروج من المدينة.

2- خرج فى األف من 

اأ�سح�به وفى الطريق رجع 

عبد اهلل بن �سلول زعيم 

المن�فقين، بثلث الجي�س .

3- خطط الر�سول للمعركة 

ف�خت�ر خم�سين رامًي� 

للوقوف على جبل ي�سرف 

على اأر�س المعركة.

4- اأمرهم الر�سول ب�أل 

يتحركوا من اأم�كنهم 

فى ح�لة الن�سر اأو 

الهزيمة اإل ب�أمره.

5- دارت المعركة وك�ن 

الن�سر فى البداية 

حليف الم�سلمين.

6- خ�لف الرم�ه 

اأوامر الر�سول 

وتركوا اأم�كنهم 

لجمع الغن�ئم .

7- ا�ستغل خ�لد بن الوليد 

الفر�سة ، وا�ستدار من خلف 

الجبل  وانق�س بجي�سه على 

الم�سلمين. 

8- تحول الن�سر اإلى هزيمة 

فقتل من الم�سلمين �سبعون 

منهم حمزة عم  الر�سول ومن 

الم�سركين اأربعة ع�سرة 

كم� ُجرح ملسو هيلع هللا ىلص .
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الوحدة الثالثة

َغزوة الخْندِق 5 هـ

حد�ُثهــا ِعنَدَما َخرجــْت مجموعة  َوَقعــْت �أَ

ِذيــن  يــِر �لَّ مــن �َشــاَد�ِت َيهــوِد َبنــى �لنَّ�شِ

�ُشــوُل ِمــن �لمدينــِة ِلغْدِرِهــم 
َّ
�أْخرَجهــم �لر

َوَخَيانِتهم �إلى ُقرْي�ــٍس و�لَقَبائِل �لمَجاِورة 

�ُشوِل ملسو هيلع هللا ىلص 
َّ
ونهم َعَلى ِقَتــاِل �لر �شُ

ِّ
َلَهــا ُيحر

َحاِبــِه ، َفا�ْشَتجاُبــو� َلَهــم ، َوَخرجــْت  و�أ�شْ

ُقري�ٌس وُحَلفاوؤَها ِفى َجمع َبلَغ َع�شرَة �آالف 

ُمقاِتل َنحو �لمِديَنِة .

خريطة )19(  تو�شح مخطط غزوة �لخندق

َحاَبه َفاأ�َشاَر �َشلمان �لَفار�ِشى ِبَحِفِر خْندٍق َحوَل �لمِديَنِة ، فاأُْعِجَب ملسو هيلع هللا ىلص ِبَذِلَك ،  �ُشــوُل ملسو هيلع هللا ىلص �أ�شْ
َّ
● ��ْشَت�َشــاَر �لر

َحاُبُه فى َحفِره وَتمَّ �النتهاُء ِمْنُه َقْبَل َمِجىء َجْي�ِس �لم�ْشِركيِن . و�أ�ْشَرَع ُهو و�أ�شْ

َحابُه ِفى َجْي�ٍس َيبلغ َعَدُدُه َثالَثَة �آالِف ُمَقاِتل ، َفَكاَن �لَجَبُل َخْلَفه و�لخْنَدُق �أَماَمُه . �شوُل ملسو هيلع هللا ىلص و�أ�شْ
َّ
● َخَرَج �لر

اَر  ها َمكيدٌة َما َعرفتها �لَعرُب ِمْن َقْبُل « َفَفر�شو� �لِح�شَ ● وِعْنَدَما َر�أْت ُقري�ٌس وُحَلفاوؤُها �لخندَق َقالو� : » �إنَّ

 �َشْهًر� َكاِماًل .
َّ
َعَلى �لم�شِلمين و��شتمر

اُر على  �ُشوِل و�ن�شمو� للم�ْشرِكيــَن َفا�ْشَتدَّ �لِح�شَ
َّ
● َغــدَر َيهــوُد َبنى ُقريظَة ِبالعْهِد �لَّذى َكاَن بينُهــُم َوَبْيَن �لر

�ِخِل ، و�آخر ِمَن �لَخارِج . �لم�شلمين: َعدو ِمن �لدَّ

عَب َفَعاُدو� �إلى 
ُّ
�شَل ريًحا �َشديدًة �قَتلَعْت ِخَياَمهم َوَقذَف �هلل فــى ُقلوِبهم �لر

ْ
● �أَتــى �لنَّ�شــُر ِمْن عنــد �هلل ، َفاأر

ِر �هلل . ِبالِدِهم َخا�ِشِريَن ، يومئٍذ َفَرَح �لم�ْشُلموَن ِبَن�شْ

● توجــه �لر�شــول ملسو هيلع هللا ىلص �إلــى يهود بنى قريظة وحا�شرهم ، فحكم فيهم )�شعــد بن معاذ ( باأن ُيقتل رجالهم 

وُت�شبــى ن�شائهــم ، وُتق�شم �أمو�لهــم ، فنفذ �لر�شول ملسو هيلع هللا ىلص حكم  �شعد -ر�شى �هلل عنه - فيهم وبذلك تخل�س 

�لر�شول من �لطائفه �لثالثة لليهود بالمدينة ب�شبب غدرهم وخيانتهم .

�ُضــوُل – �ضلى اهلل عليه و�ضلم –   ُترى َماذا َفعَل الرَّ

َحاُبُه اأَماَم َهَذا الَخَطِر الَعِظيِم؟   واأ�ضْ
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 ملسو هيلع هللا ىلص
ٌ
د  مَّ حياة محُ

ْلُح الُحديبيِة 6 هـ �ضُ

حابِه َبلَغ  �شــوُل ملسو هيلع هللا ىلص َعَلــى �أد�ِء �لُعمرِة ، َفَخــرَج ِفى َجمٍع ِمــْن �أ�شْ
َّ
َعــزَم �لر

ُلو�  َة لزياَرِة َبْيِت �هلل �لحَر�ِم ، حتَّى َو�شَ َعَدُدهم �ألًفا  و�أربعماَئة َقا�شدين مكَّ

�َشَل �إلى قرْي�ٍس عثمان بن عفان ِليخبَرُهم 
ْ
�إِلــى َمكان ُي�شمــى �لحُديبيِة ، فاأر

ُخوِل ،  ه َلْم َياأِت لقتاٍل ولكنهم �أَ�شرو� َعَلى َمْنِعهم ِمَن �لدُّ باأنَّ

حاُبه َعَلى  �شول ملسو هيلع هللا ىلص �أ�شْ
َّ
و�َشاَع َخبُر َقْتِل عثمان ، َفبايَع �لر

و�ِن « . �شْ
ِّ
ِقتاِل ُقري�ٍس َو�ُشميْت َهذِه �لَبْيعُة »َبيعُة �لر

عــاَن َمــا عــاَد ُعثمــاُن ، و�أَر�شَلْت ُقري�ــٌس ر�شاًل 
ْ
-َولكــن �ُشر

ْلٍح �أطلَق  رَفان �إلى �شُ ــَل �لطَّ �ُشوِل ملسو هيلع هللا ىلص َوَتو�شَّ
َّ
ــِة �لر لمَفاَو�شَ

ْلح �لحُديْبيِة « ...... َعليه » �شُ

لُح َفتًحا ُمبيًنا َعلى  �شوُل �إلى �لمِديَنِة َوَكاَن َهَذ� �ل�شُّ
َّ
َفعاد �لر

لى �لـُملوِك وُروؤ�َشاِء  �شِل �إِ
ُّ
�َشاِل �لر

ْ
�لم�ْشلِميــن ، َحيُث َبد�أ ِفى �إر

ْعوِة  ِم ، وَبد�أْت َمرَحَلــُة َن�ْشِر �لدَّ
َ

�لَعالــِم َيْدُعونهم �إلى �الإ�ْشــال

اِئلها َبْيَن �لنَّا�ِس َجميًعا . َعالميًّاوَمو�َجهُة ُكلِّ َمْن َيقُف �أَماَم َتْبليغها وَن�ْشِر َف�شَ

ْلح �لحديبية. ناق�س مع معلَِّمَك دْوَر �أمِّ �شلَمة زوجة �لر�شول فى �شُ

احر�س على احترام 

المراأة وتقديره�.

احترم العهود 

والمواثيق بينك وبين 

الآخرين.

َغزوُة َخْيَبر 7 هـ

�َشاِئ�ِس  َكانــْت َمِديَنُة خيبر َمركــَز �لموؤَ�َمــر�ِت و�لدَّ

َوَوكــُر ِللَمْكــر و�لْغــدِر و�لِخَياَنِة وَمــاأوى لمِثيِرى 

هم �لَقباِئَل َعَلى ِقَتاِل  َغِب من �ليهــود بتْحِري�شِ �ل�شَّ

ر ملسو هيلع هللا ىلص �أْن َيتَّجه 
َّ
َحاِبِه ، ِلَذِلَك َقر �شوِل ملسو هيلع هللا ىلص و�أ�شْ

َّ
�لر

هــم َوَغْدَرهم ، َفَخرَج ِفى 
َّ
�إلْيهــا ِلَفْتِحها لياأَمَن �َشر

رها  َجْي�ٍس َبَلغ َعدُده �ألًفــا و�ِشّتمائِة ُمَقاِتِل َفحا�شَ

ــى ��شت�ْشَلمــْت ُكلُّ ُح�شوِنهــا ُثــمَّ �أْبَقاُهــم بهــا  حتَّ

ــى �أخرَجهم ِمْنها �لَخليفُة  ٍع َيخرُج ِمنها، وظلُّو� ِبها حتَّ
ْ
يزرُعوَنهــا ، َعَلــى �أَْن يكوَن ِلْلم�ْشِلميــن ِن�شُف ُكلِّ َزر

اب لْينَتهى ِبذِلَك �لْوُجوِد  �ليهودى ِمن �ِشْبه َجزيرة �لَعَرِب . ُعمُر بن �لخطَّ

ح�شون خيبر

•اإيقاف الحرب بين الطرفين ع�سر �سنوات 
•يوؤج���ل دخول الم�سلمين اإلى مكة للعام القادم 
•م���ن اأراد اأن يدخل فى حلف محمد دخل 
في���ه وم���ن اأراد اأن يدخل ف���ى حلف قري�س 

دخل فيه فدخلت خزاعة فى حلف الر�سول.

م���ن اأتى اإلى قري����س من الم�سلمين ل ترده ، 

•ومن اأتى اإلى محمد من قري�س رده اإليهم 
   

�سروط ال�سلح 
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الوحدة الثالثة

وقعــت �أحــد�ث فتــح مكــة عندمــا نق�شــت قري�ــس عهدهــا مــع �لر�شــول ملسو هيلع هللا ىلص 

ِفــى ِحلــف مــع  َكاَنــْت  �لَّتــى  ــدَّ َقبيلــِة ُخز�عــَة  وتحالفــت مــع قبيلــة بكــر �شِ

ــْت ُقري�ــٌس َعْهَدهــا  �لم�ْشلميــن ، َوقاتُلوُهــم َوُهــم �آمنــوُن ُمطمئنــوَن وبَذِلــَك َنَق�شَ

ــَة ، ففتحها  �ُشــوِل ، َفَخــرَج ملسو هيلع هللا ىلص ِبْجي�ــٍس َبَلــغ َعــَددُه ع�شــرة �آالف �إِلــى َمكَّ
َّ
َمــَع �لر

ى َفاعٌل بكــم .. ؟ َقاُلــو� : َخْيًر� ...  ْهِلهــا ، وَقــاَل َلهــم  َيا َمْع�شــَر ُقرْي�ٍس َما َتــروَن �أنَّ ُدوَن ِقتــاٍل ، َوَعَفــا َعــْن �أَ

لقــاُء « ، ُثمَّ َطــاَف بالكْعَبِة و�أَز�َل َمــا َحْولها ِمْن  �أٌخ َكِريــٌم و�ْبــُن �أٍخ َكريــٍم  » َقــاَل ملسو هيلع هللا ىلص : �ْذَهُبــو� َفاأنُتم �لطُّ

َجــاُل و�لنِّ�شــاُء ِمــْن ُقري�ــٍس ُيعِلنــوَن �إ�َشالَمُهــم َوُيبايعوَنــه )َعَلــى عبــادة �هلل(.
ِّ
َنــاٍم ، ُثــمَّ �أَتــى �إِلْيــِه �لر �أ�شْ

احر�س على العفو 

عمن  ظلمك.

َة 8 هـ َفْتُح َمكَّ

�شــوُل بجْي�ٍس 
َّ
 �لَفتــُح َخرَج �لر

َّ
َبْعــد �أَْن ��ْشَتَقــر

 َهــو�زن َوَثِقيف ، 
ْ
�إلى ُحنيــن ِلقَتــاِل َقبيلتى

�للتيــْن َقررتا ُمحاربة �لم�ْشلميــن ، وَقد �َشَعَر 

�لم�ْشلمــوَن ِفــى تلــك �لغــْزوِة بقوتهــم َوَقاَل 

هــم لــْن ُنهــزَم �لْيوَم ِمــْن ِقلَّــٍة ، َفما �إْن  َبع�شُ

و  ــى �نق�سَّ َعَلْيهم �لعدُّ ُلو� �إلى ُحنين َحتَّ َو�شَ

�ُشوَل 
َّ
رُقو� ِمن �أَماِمه ، لكن �لر ، َفَتر�َجعــو� وَتفَّ

َثبــَت ، و�أمــر عمــه �لعبا�ــس ِلينــاِدى َعَلــى 

ُرو� َعَلى َعُدوهم  حاِبــِه، فاْجَتمُعو� و�نت�شَ �أ�شْ

هم َلْم َينت�شُرو� ِبكْثرِة  ، َفَكانت َدر�ًشا َلـُهم باأنَّ

َعَدِدِهــم َوُعدَّتِهم فقط ، وَلكْن ِبَطاَعِتهم وَقوِة 

�إِيماِنهم .

َغْزوَة حنين 8 هـ

خريطة )20( �سري جي�س امل�سلمني اإىل حنني

َغْزوَة َتُبوك 9 هـ

اِء عَلى �لم�ْشلميَن  و� َجْي�ًشا كبيًر� ِلقتالِه و�لَق�شَ �ُشوُل ملسو هيلع هللا ىلص باأنَّ �لروَم �أعــدُّ
َّ
ِعنَدمــا َعِلَم �لر

َقــرر ملسو هيلع هللا ىلص �لُخــروَج ِلقَتاِلـهــم ، فاأعــدَّ َجْي�ًشا َبَلغ َعــدُده َثالثين �ألَف ُمَقاتــٍل  َت�شابق فيُه 

َحابُه َعَلى �لَبْذل و�لَعَطاِء �أمَثاِل �أبى بكر وُعمر وُعثمان – َر�شى �هلل عنهم – جميًعا  �أ�شَ

عَب فَتفرُقو� 
ُّ
وِم َحْيُث َقَذَف �هلل ِفى قلوبهم �لر

ُّ
وَتَحَرَك ِبِه َنحو َتبوك ، َفَلم َيِجد �أَحًد� ِمَن �لر

جميًعا، وَعاَد ملسو هيلع هللا ىلص �شالًما بْجي�ِشِه �إلى �لمدَينِة .

احر�س على اإنف�ق 

جزء من م�سروفك 

على الفقراء.  
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 ملسو هيلع هللا ىلص
ٌ
د  مَّ حياة محُ

�ُضوُل ملسو هيلع هللا ىلص َوَفاة الرَّ

ِة �لحجِّ َوَخَطَب ِفى �لنَّا�س مبيًِّنا لهم َمَبادئ �لدِّين �الإ�ْشاَلِمى  �ُشوُل الأَد�ِء َفري�شَ
َّ
َنِة �لعا�شرِة َخَرَج �لر وِفى �ل�شَّ

ِه ِفى يوم �الْثنين �لثَّانى َع�َشر ِمن  الــى و�ْنَتَقَل �إلى ِجو�ِر َربِّ َوَبْعــَد َعودِتــِه �إلى �لمِديَنِة َمر�َس ِفى �لَعاِم �لتَّ

�َشالــَة ملسو هيلع هللا ىلص فجز�ه �هلل عن 
َّ
ى �الأَمانــة وبلََّغ �لر ِل �لَعــاِم �لَحــادى ع�شر ِمــَن �لـهْجرِة َبعــَد �أْن �أدَّ َربيــِع �الأوَّ

�الإ�شالم و�لم�شلمين خير �لجز�ء.

ر�ِس اأنَّ : َتعلَّمُت ِمْن هذا الدَّ

ر�يا . •ُهناَك َفرًق َبْيَن �لَغَزو�ِت و�ل�شَّ
وَرى َمْبد�أ ِمَن �لـَمَباِدئ �لَّتى َحَث َعَلْيها �الإِ�ْشاَلُم . •�ل�شُّ

•�لم�ْشِلمــون اَل ينت�شُرون َعَلى َعُدوهم ِبكثرِة َعَددهم وُعدَّتِهم فقط ولكن ِبقوِة �إيَماِنِهم 
و�أَخِذهم باأ�ْشَباِب �لنَّ�شِر .

َفاِت �لَيهوِد . •�لَغدَر و�لِخياَنة ِمَن �شِ
•�لتَّعاُي�َس َمَع �الآخِريَن َعَلى �ْخِتاَلِف ِديِنهم ِمَن �الأُموِر �لَّتى َحثَّ َعَليها �الإ�ْشالُم .

توجه اإلى الأن�ضطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س.
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الوحدة الثالثة

اأهم مفاهيم الوحدة

معناهالمفهوم

ُة حنيفيَّ

 

َيهوِديُة

نَّ�ضرانيُة

َقِبيَلُة

 

َوحى

 اإ�ْضَراُء

مْعراُج 

 

عام الِفيل

 

ُمَهاجروَن

 

اُر اأْن�ضَ

ٌة  �َضِريَّ

 َغْزوٌة

 ِجَهاٌد

 

الُم وَهــى تدعو �إلى ِعباَدِة  ِديانــُة �َشيدنا �إبر�ِهيَم َعَليه �ل�شَّ

�هلل �لَو�ِحد �الأحِد �لذى ال �َشريَك َلُه.

اَلُم. ِديُن �َشيدنا ُمو�شى َعَلْيه �ل�شَّ

اَلُم. ِديُن �َشيدَنا ِعي�شى َعَلْيه �ل�شَّ

ٍل َو�حٍد َتربُطهم َر�بطُة  مجموعة ِمَن �لنَّا�س َيْنَتموَن �إِلى �أ�شْ

ِم َو�لَع�شبيُة . �لدَّ

اَلُم  َمــا ُينّزُله �هلل َعَلى �الأنبَياِء َعن َطريــِق ِجبِريَل َعَلْيه �ل�شَّ

َة �إلى �لم�ْشِجِد �الأق�شى. ْيُر َلياًل َوُهو �َشْيُر �لَنّبى من مكَّ �ل�شَّ

ماِء ِمَن  ُعــوُد �لنَّبى ملسو هيلع هللا ىلص �إلــى �ل�شَّ عــوُد َوُهو �شُ �لُعلــو و�ل�شُّ

َمَو�ِت . �لم�ْشِجِد �الأْق�شى �إلى �ل�شَّ

�لَعاُم �لَّذى �أر�َد فيه �أبرهه �لحب�شى َهدَم �لَكْعبة و�لَّذى ُوِلَد 

�ُشوُل ملسو هيلع هللا ىلص .
َّ
ِفيه �لر

ة �إلى �لمدينِة  �لَّذين َخرُجو� ِمْن ِدَياِرِهم ِفر�ًر� بدينهم ِمن َمكَّ

وبهدف ن�شر �لدعوة �ال�شالمية وهم �أهل مكة.

�ُشوَل ملسو هيلع هللا ىلص وُهْم �أْهُل �لمديَنِة .
َّ
رو� �لر �لَّذين ن�شَ

ــدَّ  بــى – �شلــى �هلل عليــه و�شلــم – �شِ ههــا �لنَّ َحمْلــَة وجَّ

رها . �لم�ْشرِكين َوَلْم َيح�شْ

�ُشوِل ملسو هيلع هللا ىلص .
َّ
ها �لم�ْشلمون ِبقَياَدِة �لر َمعرَكٌة َخا�شَ

َبْذُل �لنَّف�س َو�لـَماِل فى �َشبيل �هلل ِمن �أْجل ِرفعة �شاأن �لدَّين 

و�لدَّفاِع َعْنه .
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اخُلَلَفاُء الرَّا�ِشُدوَن 

درو�س الوحدة

الدر�س الأول:  

خالفة اأبى بكر ال�ضديق »ر�ضى اهلل عنه« )11-13هـ(.

الدر�س الثانى:

خالفة عمر بن الخطاب »ر�ضى اهلل عنه« )13-23هـ(.

الدر�س الثالث:

خالفة عثمان بن عفان »ر�ضى اهلل عنه« )23-35هـ(.

الدر�س الرابع:

خالفة على بن اأبى طالب »ر�ضى اهلل عنه« )35-40هـ(.

الوحدة الرابعة: 

اأهداف الوحدة

التلميذ  يكون  اأن  يتوقع  الوحدة  -بنهاية 

قادًرا على اأن:

- يتعِرَف �ضفات ِ الخلفاِء الرا�ضديِن.

-يقارَن بين اأعماِل الخلِفاء الرا�ضديِن.

عهِد  فى  ال�ضيا�ضِى  النظاِم  مالمَح  -يتعرَف 

الخلفِاء الرا�ضدِين.

الخلفاء  تتابع  زمنيٍة  خريطٍة  على  يحدَد   -

الرا�ضدين

ع�ضر  فى  المراأُة  لعبته  الذى  الدوَر  -يقدَر 

الخلفاء الرا�ضدِين.

- يتعرَف اآداِب الَحّرِب وال�ضالِم فى الإ�ضالم.

نظاُم  عليها  يقوم  التى  الدعائَم  -ي�ضتخل�َس 

الحكِم فى الإ�ضالِم.

-يقتدى باأخالِق الخلفاِء الرا�ضدين فى حياته.

-يلتزم بمبداأ ال�ضورى فى اتخاذ قراراته.

-يلتزم بطاعة اهلل ور�ضوله.

ُدوَن ا�شِ الُخَلَفاُء الرَّ

الخلفاء الرا�شدون

اأبو بكر 
ال�شديق

)1(

عمر بن 
الخطاب

)2(

عثمان 
بن عفان

)3(

على بن 
اأبى طالب

)4(

- َر�ضى اهلُل َعْنه -

- َر�ضى اهلُل َعْنه -

- َر�ضى اهلُل َعْنه -

- َر�ضى اهلُل َعْنه -
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الوحدة الرابعة

•يتعرف اعمال اأبى بكر ال�صديق 
ر�صى اهلل عنه.

•يتعرف �صفات اأبى بكر ال�صديق 
ر�صى اهلل عنه

• يقدر اأهمية الألفة والمحبة فى 
التحاور مع الآخرين.

•يحدد اآداب الحرب وال�صالم فى 
الإ�صالم .

• يحدد �صفات الحاكم الم�صلم.
• ي�صتنتج المق�صود بالخالفة.

• يعتز بمبادئ الدين الإ�صالمى.

اأهداف الدر�س

الق�شايا المت�شمنة

•القانون الدولى 
الإن�صانى.

•الت�صامح والتربية 
من اأجل ال�صالم.

•حقوق الإن�صان 
)حرية العقيدة( .

ُل ر�ُس الأوَّ الدَّ

 خالفة اأبى بكر ال�شديق »ر�شى اهلل عنه« )11- 13 هـ( 

ا�ضِدين اأُبى بكر 
َّ
َل ِفى َحي��اِة الُخلفاِء الر اأبناءن��ا الأع��زاء َتَعاَلوا َمًعا لنتجوَّ

 - َر�ض��ى اهلُل َعْنهم -  َجمِيًعا ، ِلن��َرى فيهم المَثَل 
ٍّ
وُعم��َر وُعثم��اَن وَعلى

ِم، لَنهَتِدى ِبهْم 
َ

��َة ل،إ�ْض��، ورَة الحِقيقيَّ اِلح��َة وال�ضُّ الأْعَل��ى والُق��ْدوَة ال�ضَّ

ا�ِضدون؟ 
َّ
َوَن�ضير َعَلى َنْهِجِهم.. َهْل َتعرُف ل�َماَذا اأُطِلَق َعَلْيهم الُخَلفاُء الر

�ُض��وِل ملسو هيلع هللا ىلص وَتوّلوا اأُموَر 
َّ
هم َج��اُءوا َبعَد الر َلَق��ْد اأُطِل��ق َعَليهم الُخلَفاُء، لأنَّ

هم �َضاُروا  نَّ
ا�ِض��دون لأَ

َّ
الم�ْضِلمي��ن، ف��ى ِديِنهم َوُدْنياهم، واأُْطِل��َق َعَلْيهم الر

وَلِة َعلى َنْهِجه واْهَتُدوا ِبهْدِيِه َوا�ْضَتكَمُلوا َم�ِضيرَتُه ملسو هيلع هللا ىلص ِفى بناِء الدَّ

ولِة الإ�ْشالميِة؟  َوالآَِن: َهْل َتْعرُف كِم ا�ْشتغرَقْت ُمدُة ِخاَلفِة ُكلٍّ ِمنهم للدَّ

َف َذلك.
َّ
اِلى َحتَّى َتَتعر ْكِل التَّ  َمعى اإِلى ال�ضَّ

ْ
اْنظر

ـه
 40

 - 3
5

ب 
طال

ى 
ن اأب

ى ب
عل

 

 

 

 عثمان بن عفان 23- 35 هـ
 

 

هـ
 2

3
 -

 1
3

ب 
طا

خ
ال

ن 
 ب

مر
 ع

 

 
اأبو بكر ال�ضديق 11 - 13 هـ

ت
س �ضنوا

م�
خ

مدة الحكم �ضنتان ون�ضف

ف
�ض

ون
ت 

وا
ضن

� 
ر

�ض
ع

اثنتا ع�ضرة �ضنة

الخلفاء 

الرا�ضدين

ديُق »ر�ضى اهلل عنه« 11 - 13 هـ اأُبو َبكر ال�شِّ

ى اهلُل َعْنه - َبعَد َعاِم الِفيِل َوُهو الَعاِم الَّذى اأَْهَلك اهلُل  َوه��و َعب��ُد اهلل ْبُن ُعثماَن ْبن َعاِمَر الُقر�ِضى ُوِلَد - َر�ضِ

ِة  �ُض��وِلملسو هيلع هللا ىلص ِب�ضنتْين و�ِضتَّ
َّ
ِفي��ه اأْبره��َة الَحَب�ضى وجْي�َضه ِعْندما اأَراَد َهْدَم الَكْعب��ِة ، َوكاَن َموِلُدُه َبعَد َمْوِلد الر

َف َحياَته واإ�ْض،َمه َوِجهاَده ِفى �َضبِيِل اهلِل ولماَذا َتم اختياُرُه َخِليفًة للم�ْضِلمين 
َّ
اأ�ْضُهٍر.  والآن َتعاَلوا َمًعا نتعر

�ضوِل ملسو هيلع هللا ىلص ؟
َّ
َبْعَد الر

تمهيد

.

عثمان بن عفان 23-35هـ

من المتوقع بعد النتهاء من الدر�س 

اأن يكون التلميذ قادرًا على اأن :
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اأبو بكر ال�ضديق 11 - 13 هـ

ى اهلل َعْنُه  َقْبَل ُدُخوِله فى الإ�ْشاَلِم ولنبداأ بَحياِته َر�شِ

ا عندما توفى ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ؟ هل: لأنه كان اأكبر ال�ضحابة �ضنًّ

هل: ل�ضبقه فى اعتناق الإ�ض،م وجهاده بنف�ضه وماله واأولده من اأجل رفعة هذا الدين؟

��دِق والإْح�َضاِن والإْنفاِق َعَلى الُفَقراِء  َفق��َد َعِمل بالتِّجاَرِة، َف��كاَن َتاِجًرا اأِميًنا َذا َماٍل َوفيٍر ، وُعِرَف بال�ضِّ

والم�َضاكي��ِن والتَّوا�ضِع َوالَب�َضاَطِة َوليِن الَقْلِب، كان َمحُبوًبا ِم��ْن النَّا�ِس ُمترِفًعا َعْن َعاداِت الَجاِهليِة َفَلْم 

اأِى والم�ُضوَرِة ِفى ُقَري�ٍس.
َّ
بَح ِمن اأْهِل الر �ُضوِل ملسو هيلع هللا ىلص ، َكما اأَ�ضْ

َّ
تبَط بالر

ْ
، ِلذلَك ار َي�ضرِب الخمَر َقطُّ

َفاُته - ر�ضى اهلل َعْنه - َبعَد اإ�ْض،ِمِه؟  َفاُته َقْبَل الإ�ْضَ،م .. فماَذا َكانْت �ضِ ِتلَك َكانْت �ضِ

َف َحياِتِه َبْعَد اأْن اأ�ْشَلَم: َتعاَل: نتعرَّ

ُخوِل ِفى الإ�ْضَ،ِم ِعْندَما َدعاه اإلْيه �ضلى اهلُل َعَلْيه و�َضلََّم، َفكاَن  ْد اأبو بكٍر - َر�ضى اهلل َعْنُه - ِفى الدُّ لْم يتردَّ

َم َنْف�َضه َوَماَل��ه واأ�ْضَرَته َوُكلَّ َما يمِلُك ِفى �َضبيِل َهِذا الدِّين .... َهْل  َجاِل، َو�ُضرَعاَن َما َقدَّ
ِّ
َل َم��ْن اأ�ْضَل��َم ِمَن الر اأوَّ

�ضوِل ملسو هيلع هللا ىلص  
َّ
حاَبِة الر َتعِرُف َماَذا َفَعل؟ َلقْد َخَرَج َبيَن النَّا�ِس َداعًيا وُمَجاِهًدا حتَّى اأ�ْضَلَم َعَلى َيِده الَكثيُر ِمن �ضَ

ام – َعبُد الرحمن ْب��ُن َعْوِف – َطلحُة ْبُن ُعبيِد اهلل – �َضعُد بن اأبى  َبير ْبُن العوَّ ِمْث��َل )ُعثم��ان ْب��ن عفان – الزُّ

ِة...  ا�س( وهم من الع�ضرة المب�ضرين ِبالجنَّ َوقَّ

ْعوِة  �ُضوِل ِباأْن يْجَهَر بالدَّ
َّ
حاُبُه ِلهَذا الدِّين الجِديِد َحتَّى اأَِذَن اهلل للر -  ر�ضى اهلُل َعْنه - َيْدعو ُهو واأ�ضْ

َّ
َوا�ضتمر

ِطهاِدهم َلُه،  ل اأَذى الم�ْضِركين وا�ضْ ا�ِس ُمتحمِّ َفَق��اَم اأُب��و بكر ر�ضى اهلُل َعْنه ِفى الَبْيِت الَحراِم َوَخَطَب ف��ى النَّ

َل َخِطي��ٍب ف��ى الإ�ْض،م، َكَم��ا اأْنَفق - َر�ضى اهلُل َعْنه - معظ��م اأمواِله َعلى ُفَق��راِء الم�ْضلِمين ُيعِطى  َف��كاَن اأوَّ

�ضوَل ملسو هيلع هللا ىلص ِبْنف�ضِه َوَماِله 
َّ
ُر الَعبيَد الَّذين َكاُنوا َتْحَت �َضْيَطرِة الم�ْضركين ، وَظلَّ ُي�سانُد الر

ِّ
ال�مْحَتاَج ِمنهم وُيحر

،ِة  �ضوُل ملسو هيلع هللا ىلصَوَجعَله اإَماًما للم�ْضلِمين فى ال�ضَّ
ُّ
ه الر اَحَبه  َيوَم الِهْجرِة َو�َسارَك َمَعه ِفى ُكلِّ َغَزواِتِه ِلَذا اأحبَّ َف�ضَ

�ُضوُل َوُهو َرا�ٍس َعْنه.
َّ
ه َوُتوفى الر اأْثناَء َمر�ضِ

ْن يُكوَن - َر�ش��ى اهلل عْنه - َخِليفًة  يِن األ َي�ش��َتحقُّ اأَ َوالآَن ُترى اأَبعَد َهَذا الَعَطاِء الَواِفر والِجَهاِد فى �َش��ِبيِل ِرْفعِة َهذا الدِّ

َف َكْيَف َوِلماَذا َتمَّ اختَياُره خليفة للم�شلمين؟ �ُشوِل ملسو هيلع هللا ىلص؟  َتعاَل َمعَنا نتعرَّ للرَّ

ناق�س مع  معلمك :
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الوحدة الرابعة

ْت َوَتقبَل الجِميُع اأْمَر َوفاِتِه ملسو هيلع هللا ىلص .
َّ
َوبهِذه الكلِماِت َهَداأِت النُّفو�ُس وا�ضتقر

�ضوِل 
َّ
اُر ِبَوفاِة الر َوَما اإْن َعِلم الأْن�ضَ

ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى َدُع��وا لْجتماٍع َعاِجٍل 
ف��ى �َضِقيفِة َبن��ى �َضاِع��دٍة لْخِتياِر 

َخليف��ٍة للم�ْضِلمي��ن، ِحفاًظ��ا َعل��ى 

ِة َوِلحَق ِبهم  َكَياِن الدَّولِة الإ�ْض،ميَّ

المَهاِجرون َحْيُث َداَرْت ُم�َضاَوَراٌت 

رَفْين ِفى َجوٍّ َي�ضوُده الُحبُّ  َبْيَن الطَّ

فُق��وا َعل��ى اأْن َتُكوَن  ُة ، واتَّ والم��ودَّ

الِخ،فُة ِفى المُهاِجِرين، ُثمَّ َبايُعوا 

ةِ«. يْت هذه الَبيعُة »بالَبيعِة الَخا�سَّ �ُضوِل ملسو هيلع هللا ىلص َو�ُضمِّ
َّ
ديَق َخِليفًة للر َجميًعا اأُبا بكر ال�ضِّ

��ا الَبيع��ُة العامُة: َفكاَن��ْت ِفى الم�ْضِج��د ِحيَن اأْقب��َل الم�ْضلمون َعَلْي��ه وَبايُعوه،   اأمَّ

وَلُة  همَّ الأ�ض�ِس الَّتى �َضَت�ضي��ُر َعَلْيها الدَّ ًح��ا اأَ عَد َبعَده��ا المْنَبر َوَخطَب ِفيهم ُمو�ضِّ ث��م �ضَ

الإ�ْض،ميُة ِفى َعْهِده…. ناق�س مع معلمك اأهم هذه الأ�س�س  .

ِلمين اأُبو َبكٍر َخِليفٌة للم�شْ

اِب:  ٍء لذِلَك لْم َيتحمُلوا َخَبر َمْوِته، َفقاَل ُعمر ْبُن الَخطَّ
ْ
�ضوِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُفوُق ُكلَّ �َضى

َّ
حابِة للر َلَقد َكاَن ُحبُّ ال�ضَّ

َوَخَطَب ِفى  َبر  َثَبَت َو�ضَ ِديَق - َر�ضى اهلل عْنُه -  ال�ضِّ ُعُنَقه«، لكنَّ  رْبُت  َماَت �ضَ َقد  اإنَّ ُمحمًدا  َقاَل  »َمْن 

 َل َيموُت ثم ت، 
ٌّ
النَّا�ِس َقاِئً،: ْمْن َكاَن َيعُبُد ُمحمًدا َفاإنَّ ُمحمًدا َقْد َماَت َوَمْن َكاَن َيعبُد اهلَل ِفاإنَّ اهلَل َحى

قوله تعالى:

�سورة اآل عمران:اآيه 144  

اأثر متبقى من �سقيفة بني �ساعدة

احر�س على اأن 
تكون الألفة 

والمحبة �ضعارك.
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ها: َفْ َّ
كلِ التالى لتتعر  اإلى َهَذا ال�ضَّ

ْ
اْنظر

اأعمال اأبى بكر ال�ضديق

اإر�ضال جي�س اأ�ضامة 

بن زيد

قتال

المرتدين

جمع 

القراآن الكريم

ن�ضر الإ�ضالم خارج

�ضبه الجزيرة العربية

ْف�شِيل: َف ُكلٍّ ِمْنها ِب�شىٍء ِمَن التَّ َوالآَن: َتعاَل لنتعرَّ

اأعمال اأبى بكر بعد تولى الخالفة :

1- اإِر�َشاُل َجي�ِس اأ�شاَمَة ْبِن َزْيٍد

َلقْد َكاَن اأوُل َعمٍل َقاَم ِبِه اأبو َبكٍر - َر�ضى 

�ضَل 
ْ
اأَر اأْن  الِخَ،فَة  َتولِّيه  َبْعَد   - عْنُه  اهلل 

�ضوِل 
َّ
الر لأْمِر  َتْنفيًذا  وَذِلَك  اأ�ضاَمَة  َجْي�َس 

حابِة َقْد َن�ضُحوه  ملسو هيلع هللا ىلص َرْغَم اأنَّ َبع�َس ال�ضِّ
فى  اإليه  ْولِة  الدَّ لحاَجِة  اإر�َضالِه  ِبَعَدِم 

اآَنذاَك....  َله  ْت  َتعر�ضَ الَّذى  الَخَطر  مَواَجهِة 

�َضالِه 
ْ
 َعلى اإر

َّ
لكنَّه  - َر�ضى اهلُل َعْنه - اأ�ضر

َمعهم  �َضاَر  حْيُث  بنْف�ِضه  ُعه  يودِّ َوَخرَج 

َما�ِضًيا واأ�ضامُة ْبُن َزيٍد َقائُد الجْي�ِس َراكًبا 

ِلَقتاِل  اِم  ال�ضَّ ِبَ،ِد  َنحو  الجي�س  وتحرك 

َيْوًما  َبعيَن 
ْ
اأر َبعَد  الَجْي�ُس  َعاد  ُثم  وِم، 

ُّ
الر

الم�ْضلمين  لجيو�ِس  لين�ضمَّ  َغاِنًما  �َضاِلًما 

ِفى ِقَتاِل المرَتدِّيَن.

خريطة )21( خط �سري جي�س اأ�سامة

ين 2- ِقَتاُل المرتدِّ

ْت َبع�ُس الَقباِئِل  تدَّ
ْ
ُة لخَطٍر َعظيِم.. َهْل تعرُف َما ُهو؟ لقْد ار ِت الدَّولُة الإ�ض،ِميَّ �ضَ

َّ
�ضوِل ملسو هيلع هللا ىلص َتعر

َّ
َبْعَد َوفاِة الر

ديق  خَذ اأُبو بكر ال�ضِّ اَب، َفاتَّ ُبوَة اأْمثاَل ُم�ضيَلمة الَكذَّ َعى الَبْع�ُس النُّ َكاِة، وادَّ َعِن الإ�ْضَ،ِم، واْمَتَنَعت َعْن َدْفِع الزَّ

َموِقًفا َحاِزًما فى اأْمِر َهوؤلِء.... َهْل َتعرُف َماَذا َفَعل؟

اهم بمَراَعاة اآَداِب الْحرِب ِفى الإ�ْضَ،ِم ، وَقد  �ُضوِل لِقَتالِهم َوقْد اأَو�ضَ
َّ
حابِة الر �ضَل ِعدَة ُجيو�ٍس بِقيادِة �ضَ

ْ
َلقْد اأر

َنجحْت َهِذه الُجيو�ُس ِفى ُمهمِتها وَعاَدِت الَقبائُل المرتدُة اإِلى الإ�ْض،ِم.
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3- َجمُع الُقراآِن

ِة بِه الَجزيرِة الَعربيَّ ُر الإ�ْشالِم َخاِرَج  �شِ 4- َن�شْ

اِب - ر�ضى اهلل َعْنُه - َعلى  َبعَد ا�ْضت�ضَهاِد الَكثيِر ِمْن َحَفظِة الُقراآِن اأْثناَء َحرِب المرتدِّيَن اأ�َضاَر ُعَمُر ْبُن الخطَّ

اِب الَوحى –  حابِة َوُهو َزْيُد ْبُن َثاِبٍت – اأح��َد ُكتَّ ديُق اأََح��َد ال�ضِّ ديق بَجمع الُق��راآِن، فاأَمر ال�ضِّ اأب��ى َبك��ِر ال�ضِّ

َحٍف واحٍد . بجْمِعه ممن يَحَفُظه وتم و�ضُعه فى ُم�ضْ

تدِّين 
ْ
المر َعَلى  النَّ�ضُر  َتمَّ  ما  َبعَد 

اهلُل  َر�ضى   - َبداأَ  ْولِة  الدَّ اأْمُر   
َّ
وا�ْضتقر

َعْنه - ُيفكُر ِفى َن�ْضِر الإ�ْض،م َخارَج 

ِة َوَتاأِميِن ُحُدوِد  �ِضْبِه الجِزيرِة الَعربيَّ

�َضَل ُجيو�َضه 
ْ
ِة، لذِلَك اأر الدَّولِة الإ�ْض،ِميَّ

اِم والِعَراِق.... َهْل َتعرُف  اإلى: ِبَ،ِد ال�ضَّ

ِبقَياَدِة َمْن؟

َو�َضوَف   )22( الَخريَطِة  اإلى   
ْ
اْنُظر

:
َ
�ضل 

ْ
ه اأر ُل ِمْن ِخَ،ِلها اإلى اأنَّ َتَتو�ضَّ

خريطة )22( الفتوحات ال�سلمية فى عهد اأبو بكر ال�سديق

ِف الِعَراِق،  َعِة اأ�ْضُهٍر اأْن َيْفَتَح اأكثَر ِمن ِن�ضْ • الَقاِئُد خالد بن الوليد اإِلى ِب،ِد الِعراِق، حْيُث ا�ْضَتَطاع ِخ،َل ِب�ضْ

ُخِول ِفى الإ�ْض،ِم.  اأحًدا َعلى الدُّ
ْ
َولَمْ ُي�ْجبر

اِم. • الَقاِئُد اأبى عبيدة بن الجراح  ِلفتِح ِحْم�س ِب�َضماِل ِب،ِد ال�ضَّ

اِم . • الَقائُد  يزيد بن اأبى �ضفيان اإلى ِدم�ضِق ِفى َو�َضِط ال�ضَّ

• الَقاِئُد �ضرحبيل بن ح�ضنه اإِلى ِب،ِد الأرُدن.

هُه اإلى  القد�س. ا الَقاِئُد عمرو ْبُن الَعا�س َفَقد َوجَّ • اأمَّ
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ر�ِس اأنَّ : َتعلَّمُت ِمْن هذا الدَّ

•اأبا بكر ال�ضديق كان من اأ�ضحاب الراأى والم�ضورة فى قري�س.
•من �ضفات اأبى بكر ال�ضديق )ال�ضدق، والإنفاق فى �ضبيل اهلل، والب�ضاطة، والتوا�ضع(.

•اأبا بكر ال�ضديق بذل الجهد والمال والنف�س فى �ضبيل ن�ضر الدعوة الإ�ض،مية.
•من اأهم اأعمال اأبى بكر ال�ضديق:

          - اإر�ضال جي�س اأ�ضامة بن زيد اإلى ب،د ال�ضام .

          - قتال المرتدين.  

          - جمع القراآن الكريم.  

          - ن�ضر الإ�ض،م خارج �ضبه الجزيرة العربية.

دي��ُق - ر�ضى اهلل َعْنُه - َخال��َد ْبَن الَوليِد  اِح، ُثم اأمَر ال�ضِّ
َّ
وكان��ت ه��ذه الجيو�س تحت قي��ادة اأبى ُعبيدَة ْبِن الج��ر

وِم ِفى َمْوِقعِة 
ُّ
اِر َعلى ال��ر ِة هناك ، وَنجَح َخال��ٌد فى الْنِت�ضَ اِم ِلقياَدِة الُجيو���ِس الإ�ْضَ،ميَّ بالتَّوج��ِه اإِل��ى ِب��،ِد ال�ضَّ

اِب -  ِديق وعمره 63 عامًا َفَخلفُه ُعَمر ْبُن الخطَّ اأْجَناِدين �ضنة 13 ه� َوِفى ِتلَك الأْثَناِء ُتوفى الَخليفُة اأُبو بكر ال�ضِّ

ى اهلل عنه-فى تولى اأمور الم�ضلمين. َر�ضَ

توجه اإلى الأن�شطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س.
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ي�����ص��ت��ن��ت��ج ���ص��ف��ات ع��م��ر بن   •
الخطاب.

بن  ع��م��ر  اأع����م����ال  ي��ت��ع��رف   •
الخطاب.

بن  عمر  تطبيق  على  ي��دل��ل   •
الخطاب لمبداأ التوا�صع والرحمة 

بالنا�س .

بين  العدل  علىاإقامة  •يحر�س 
النا�س دون النظر اإلى دينهم.

م��ب��داأ  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  •يحر�س 
ال�صورى فى حياته.

مع  ال��ت��ع��اي�����س  اأه���م���ي���ة  •يقرر 
الآخرين رغم اختالف اأجنا�صهم 

واأديانهم .

•يقتدى باأ�صحاب الر�صول )�صلى 
اهلل عليه و�صلم( .

اأهداف الدر�س

الق�شايا المت�شمنة

•الت�صامح والتربية من اأجل 
ال�صالم .

•القانون الدولى والإن�صانى .
•حقوق الإن�صان )حرية العقيدة( .

•التربية من اأجل المواطنة .

انى ر�ُس الثَّ الدَّ

خالفة ُعمَر ْبِن الخطاِب »ر�شى اهلل عنه« )13-23هـ(

ا�ِضدين ِلَنرى 
َّ
وْل ِفى َحَياِة َثاِنى الُخلَفاِء الر ا ِبنا نتجَّ اأبناءنا الأعزاء َهيَّ

عِه َبْيَن  اِلَحَة َفَقد ُعِرَف بُزْهِده َوَعْدِله َوَرحمِته وَتوا�ضُ ِفيه الُقدَوَة ال�ضَّ

�ضوُل ملسو هيلع هللا ىلص اإنَّ اهلَل َقْد َجعَل 
َّ
ا���ِس ، َوَرَجاحِة َعْقِلِه َحتَّى َق��اَل ِفيه الر النَّ

الح��قَّ َعلى ِل�ضاِنِه َوفى قْلِبِه، َكَما ُلقَِّب - ر�ضى اهلل عْنُه - بالَفاُروِق 

...... َفَهْل َتْعِرُف َمْن ُهو؟

َة  اِب - ِر�ضى اهلل عْنه - بُن ُنفيِل القر�ضي، ُوِلَد  بمكَّ ه ُعَمُر ْبُن الخطَّ اإِنَّ

�ُضوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِبَث،َث َع�ْضرَة �َضَنًة.
َّ
َبْعَد ِمي،ِد الر

َوْلَنبداأَ ِبحَياِتِه - َر�شى اهلُل عْنه - واإ�ْشالِمِه

َوَق��د َكاَن َقْب��َل اإِ�ْضَ،ِمِه ِمْن اأ�َضدِّ النَّا�ِس َعَداوًة للدِّيِن الَجديِد، َحتَّى �َضرَح 

ِبى ملسو هيلع هللا ىلص : » اللَُّهم اأِعزَّ الدين باأَحب  ْدَره، ل،إ�ْضَ،ِم ا�ْضِتَجاَبًة لِدُعاِء النَّ اهلُل �ضَ

اِب( «، َوكاَن َذلك ِفى  هذين الرجلين اإليك)عمرو بُن ِه�َضام ، ُعمر ِبُن الخطَّ

�ض��وُل ملسو هيلع هللا ىلص بالَف�اُروق ..... َهْل َتْعِرُف 
َّ
َبه الر َنِة الَخام�ِ�ضِة ِمن الَبْعَثِة، َفلقَّ ال�ضَّ

لماَذا ؟ 

�ضوِل ملسو هيلع هللا ىلص فى َداِر 
َّ
��ه ِعنَدم��ا �َضِمَع الُقراآَن َوَدَخل َقْلَبه  َذَه��ب اإلى الر لأنَّ

؟ َقاَل  �ُضول : اأَل�ْضَنا عَلى َحقٍّ
َّ
قِم واأْعَلن اإ�ْضَ،َمه، َوَقال للر

ْ
قِم ْبِن اأبى الأر

ْ
الأر

اِب: اإًذا لماَذا َتْخ�َضى ُقري�ًضا، والَّذى  �ضوُل ملسو هيلع هللا ىلص : بلى ، َفَقال ُعمُر ْبُن الَخطَّ
َّ
الر

ِلِب ِفى  فٍّ َوحمَزُة بن َعبِد المطَّ َبعَث��ك بالحقِّ لتخُرَجنَّ َفَخرُجوا، هو ِفى �ضَ

فٍّ اآخر ِمن ال�ْم�ضلِميَن َحتَّى َدَخُلوا البيَت الَحراَم، َولم َت�ضَتطْع ُقري�ٌس اأْن  �ضَ

يَبهم باأًذى ، َكما َكاَنْت َتْفعُل ِمْن َقبُل... َوِبهَذا َيكوُن - َر�ضى اهلُل َعْنه  ُت�ضِ

َق َبْيَن الحقِّ والَباِطِل.
َّ
- َقد َفر

اطلب من معلمك اأن يق�س عليك ق�ضة اإ�ض،م عمر بن الخطاب »َر�ضى اهلُل َعْنه«

تمهيد  

من المتوقع بعد النتهاء من الدر�س 

اأن يكون التلميذ قادرًا على اأن :
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حاَبه بالهْجَرِة اإل��ى َيْثرَب، فخرجوا  ��ى اأمَر اأ�ضْ َة حتَّ �ُضوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِفى َمكَّ
َّ
اِب بج��َواِر الر َوَظ��لَّ ُعَم��ر ْبُن الَخطَّ

اِب - َر�ضى اهلُل َعْنه - ..... َفَهْل َتعِرُف َماَذا َفَعل؟ ، ُعمُر بن الَخطَّ اِر قرْي�ٍس اإلَّ ُمتخفِّين حتَّى ل َيراهم اأَحٌد ِمْن ُكفَّ

 اإلى يْثِرَب )المدينة(، َولْم َي�ضَتِطْع اأََحٌد ِمْنهم اأْن َيمَنَعُه ، َوُهناَك ِفى َيثرَب �َضارَك 
ٌ
ه ُمهاجر اأْعَلن اأَماَم ُقرْي�ٍس اأنَّ

�ضوُل 
َّ
ُه الر �ُضوِل فى ُكلِّ َغَزَواِته، َوَظلَّ ُيجاِهُد بنْف�ضِه َوَماِلِه ِفى �َضبيِل َن�ْضِر َهَذا الدِّيِن الَجديِد، لَذِلَك اأحبَّ

َّ
َمَع الر

ُه َكاَن اأََحَد ُم�ضَت�َضاِريه. ِبِه اإلْيه حتَّى اأنَّ
ْ
، َوُقر ملسو هيلع هللا ىلص لإيَماِنِه َوِعلِمِه َوَذَكاِئِه َوُقوِتِه ِفى الحقِّ

َف َكْيفيِة َتولِّيِه الِخالَفِة َوَما اأَهمُّ اأعماُله؟ َوالآَن: تَعاَل ِلنتعرَّ

َتولِّيه الِخاَلَفِة

وَلِة  َكاَن الدَّ
ْ
َت اأر ديِق الخ،َفَة َظلَّ ُعمُر بجَواِره ُي�ضاِندُه ِبنْف�ِضه وَماله َوَراأيه حتَّى َثبَّ َبْعَد اأْن َتولَّى اأبو بكر ال�ضِّ

حاَبَة ِفى  �ُضوُل ملسو هيلع هللا ىلص ، َوِعْنَدما َمر�َس اأُبو بكر - َر�ضى اهلل َعْن��ُه - ، ا�ْضَت�َضاَر ال�ضَّ
َّ
��ِة الَّت��ى َترَكه��ا الر الإ�ْضَ،ميَّ

اَعِة ثم �ضعد  ْم��ِع والطَّ َباَيُع��ه النَّا�ُس َعَلى ال�ضَّ
َ
ديِق  ��اِب َفواَفُقوا َعَلْيه َجميًعا، َوَبع��ْد َوفاِة ال�ضِّ ُعَم��ر ْب��ِن الخطَّ

َق ُعمُر - ر�شى اهلُل َعنَه  المنبر وَخَطَب ِفيِهم ُمَبيًِّنا َلُهم الأ�ُض�َس الَّتى �َضوَف َيُقوُم َعَلْيها ُحكُمه .....  َفَهْل َطبَّ

- َهِذه المَباِدئ؟

• العدل: 
��ذى َجاء اإلْيِه ِي�ْضُكو ُمحمَد ْب��َن عمرو ْبِن الَعا�ِس  ا���ِس، َولع��لَّ ُوُقوَفه ِبجَواِر الَفتى ال�ْم�ضِرى الَّ َكان اأع��َدَل النَّ

ا �َضَبقه ، ل�َخيُر َدليٍل َعَلى َذِلَك ......  رَبه ل�مَّ ه �ضَ َر باأنَّ َحاكِم ِم�ضْ

• َفَهْل َتعرُف َماَذا َفعَل؟ 

را اإلْيه، ُثمَّ اأَمَر  �ضَل - َر�ضِى اهلُل عْنه - اإلى َعمرو ْبِن الَعا�س واْبِنه لكى َيح�ضُ
ْ
َلقْد اأر

رَبه. َذَلَك الَفَتى باأْن َي�ضرَب اْبَن َعمرو ْبِن الَعا�س َكما �ضَ

مة : • الرحَّ
ُة َعلى َذِلَك َكثيرٍة..... َفَها ُهو ِعْنَدما َعلَم باأنَّ هناك  الَّ ا�ِس.... والمَواِقف الدَّ حَم النَّ

ْ
َكان - َر�ض��ى اهلُل عْن��ه - اأر

ْيَت، ُثم َنَقَلهم  ِقيَق والزَّ  اأَ�ْضَرع اإلْيهم َحاِمً، َعَلى َظْه��ِرِه الدَّ
ٌ
 كبير

ٌ
رر طائف��ة ِفى اأْق�ضى المِديَن��ِة َقد اأ�ضاَبها �ضَ

ا ِعْندما َراأى اْمراأًة َعجوَز َتحِمُل ِحمً، َثقيً، َعَلْيها  َفحمَله َعْنها  اإلى ِجَواِره حتَّى ُي�ْضِرَف َعلى ِرَعايِتهم. واأي�ضً

وذهب كذلك اإلى امراأٍة عجوٍز مقعدٍة ليق�ضى حاجتها دون اأن يراه اأحٌد.

ْهُد والتوا�شع:  • الزُّ
ِخيِل والأ�ْضَجاِر، َوَياأُكُل مما َياأُكُل ِمْنه ُفَقراُء الم�ْضلِمين  ًع��ا َيْم�ِضى َبْيَن النَّا�ِس، وَيَناُم ِف��ى ِظلِّ النَّ َكان ُمَتوا�ضِ

َوَيلب�ُس ِمثل ِلَبا�ِضهم.

قف بجوار الحق 
دائًما.
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انظر اإلى ال�ضكل التالى وتعرفها.اأعمال عمر بن الخطاب

خريطة ) 23(  اأهم المدن الإ�ض،مية

 اأهم اأعمال عمر بن الخطاب

الفتوحات الإ�ضالميةاإن�ضاء المدنالتقويم الهجرىاإن�ضاء الدواوين

َواوِين 1- اإْن�َشاُء الدَّ

َ،َح��اِت الَّتى َل��ْم َي�ْضِبق َلها مثيل ِف��ى َتارِيِخ  اِب الَكثي��ُر ِمن الإ�ضْ َكاَن ِلعم��ر ب��ِن الَخطَّ

��ِة ، َحْي��ُث اأَْن�َضاأ الَعِديَد ِم��َن الدَّواِوين منه��ا َبْيِت المال الَّذى َكاْنت ُتقيُد  ْول��ِة الإ�ْضَ،ميَّ الدَّ

ُل ِبِه اأ�ضماُء  ْولِة، وِديوان الُجْنِد الَّذى َكاَن ُي�َضجَّ ��ُة بالدَّ ُروَفاُت والإيَراَداُت الَخا�ضَّ ِب��ِه الم�ضْ

وَرواِت��ُب الُجن��وِد، ودي���واُن العطاِء لت�ضجيِل عَط��َاءاِت الم�ضلميَن م��ن بيِت الماِل، كم��ا اأَْن�َض��اأ ِنَظام الِح�ْسبِة 

ِة ، كما  ل،إ�ْض��َراِف َعَلى الأ�ْض��َواِق َوُمراَقبِة المَواِزين والمَكاِيِي��ل ، َمْنًعا للِغ�سِّ َوالمحاَفَظِة َعَل��ى الآَداِب الَعامَّ

َع نظاَم البريِد و َنَظاَم الق�سِاء. َو�ضَ

ْقويُم الِهْجِرى: اِريِخ الِهْجِرى 2- التَّ َة اإِلى المِدين��ِة ِبَدايًة للتَّ �ُضوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َمكَّ
َّ
�ِخ��َذ ِمْن ِهجرِة الر َحْي��ُث اُُتّ

ُخ ِبِه الم�ْضلموَن اإلى الَيوَم.
ِّ
الَّذى ُيوؤر

3- اإْن�َشاُء المدِن:

ى اهلل َعْنه - َقادَة  اِب - َر�ضِ اأََمَر ُعمُر ْبُن  الَخطَّ

الَّتى  ِة  الإ�ْضَ،ِميَّ الِبَ،ِد  ِفى  الإِ�ْضَ،ِمى  الَفْتِح 

َتجمًعا  لتُكوَن  َجِديدٍة  ُمدٍن  باإْن�َضاِء  َفَتحوها 

َهِذه  اأَهمَّ  َتْعِرُف  َفَهْل  والُجيو�س  للم�ْضلِمين 

هذه  لتتعرف  المقابلة  الخريطة   المُدِن؟لحظ 

المدن. 

   

الديوان: كلمة 
فار�ضية معناها 

ال�ضجل اأو الدفتر
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ُة 4- الُفُتوَحاُت الإ�ْشاَلميَّ

خريطة )24(فتح بلد العراق وفار�س

ا�ْضَتْكم��َل ُعمر - ر�ضى اهلل َعْن��ه - الُفُتوَحاِت 

ديِق(.... َفَهْل  الَّتى َبداأْت ِفى َعْه��ِد )اأُبو بكٍر ال�ضِّ

َهمَّ َه��ِذه الُفُتوَحاِت؟ واأه��م ال�مَعاِرِك  َتْع��ِرُف اأَ

ها الم�ْضِلمون فى َعْهِده؟ الَّتى َخا�ضَ

ُل ِمْن  اْنُظ��ر اإلى الَخِريَطِة )24( َو�َض��وَف َنتو�ضَّ

ِخَ،ِلها اإلى:

َفْتح الِعراِق َوِبالِد َفاِر�س )اإيران حالًيا( 

َع الم�ْضِلمون الُفر�َس َحتَّى َدَخُلوا المَداِئَن عا�ضمتهم، َوِفى عام 21 ه� انهزم الفر�ُس مرًة اأخرى َعلى َيِد  ثم َتتبَّ

يْت هذه  اِر اْنَتهْت َدوَلُتهم ِلذِلَك �ُضمِّ ْعماِن ْبِن ُمْقِرن َوِبَهَذا الْنِت�ضَ الم�ْضِلمي��ن ف��ى َمعَركِة» َنَهاوَند« ِبقَياَدِة  النُّ

ال�مْعَرَكُة ِبَفتِح الُفُتوِح.

ا�س َعلى  ر �َضْعُد بن اأب��ى َوقَّ  ِف��ى َعْه��ده اْنَت�ضَ

ِة َعام15ه�  َوَقَتَل  �ِس ِفى َمعَركِة الَقاِد�ضيَّ
ْ
الُفر

قاِئُدهم ُر�ْضتم.

اِم َفْتُح ِباَلِد ال�شَّ

اِب الُفُتوَحاِت الَّت��ى َبداأَها اأُبو بكر  ا�ْضتْكَمل ُعم��ر ْبُن الخطَّ

اِم َحْيُث ا�ْضَتَطاَعْت  ديِق - ر�ضى اهلل َعْنه - فى ِبَ،ِد ال�ضَّ ال�ضِّ

وِم َفاْنَت�ضُروا 
ُّ
ُجيو�ُض��ه تحِقيَق اْنت�ضاَراٍت َعِظيم��ًة َعلى الر

َعَلْيه��م ِف��ى َمْوقعِة اليرُم��وِك ِبِقَياَدِة خالد ْب��ِن الَوليد 15 

وم اإلى ُمَغاَدرِة  ِبَ،ِد 
ُّ
  َقْي�ضُر ال��ر

َّ
��ا ا�ضطر ه��� / 636م  ِممَّ

اِب ِقياَدة َهذه الُجيو�ِس  لأبى  اِم. ُثمَّ َولَّى ُعمر ْبُن الَخطَّ ال�ضَّ

اِح َبَدًل ِمْن َخاِلد ْب��ِن الَوليِد َحتَّى ل َيْفِتن 
َّ
ُعبي��دَة ْب��ِن الجر

اَراته ، وَتمَّ َفْتح َبْيِت المَقِد�ِس َعاَم 15 ه� ،  ا���َس ِباْنِت�ضَ النَّ

��اِب وَكَتب لأْهلِها  وَت�ضلمه��ا اأِِمي��ر الموؤمِنين ُعمُر ْبِن الَخطَّ

خريطة )25( فتح بلد ال�سام والريموكاأماًنا َعَلى اأْنف�ِضهم َوكناِئ�ِضهم واأْمَواِلهم، َكَما اأَمر الإ�ْضَ،ُم.
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•اْنَطَلق َعمُرو بن الَعا�ِس بجْي�ِضه 
ل اإلى َمِديَنِة العري�س  َحتَّى َو�ضَ

َفَفتحها وا�ْضتْقَبله اأْهُلها بالتِّرَحاِب .

َك بجْي�ِضه َنحو َمِديَنِة الفرما 
َّ
•َتحر

َنًة َحْيُث َداَرت َبْيَنه  َوَكاَنت ُمح�ضَّ

وِم َمعرَكٌة اْنَت�ضَر ِفيها 
ُّ
َوْبيَن الر

ْيَطرِة َعَلْيها. َن ِمَن ال�ضَّ َوتمكَّ

َك بجْي�ِضه َنحو َمِديَنة بلبي�س  
َّ
•َتحر

ِوم َمعَرَكٌة َكبيرٌة ا�ْضَت�ْضَلمَت َبْعَدها المِديَنِة َوَبقى ِبَها �َضْهًرا َيْنَتِظر الإْمَداَداِت ِمْن 
ُّ
َوَداَرْت َبْيَنه َوَبْيَن الر

اِب. ُعمَر ْبِن الَخطَّ

َر: 21 ه� )فتح الفردو�س( َفتُح ِم�شْ

َر َقاِئً،  اِم ِفْكرَة َفْتح ِم�ضْ اِب اأْثَناَء ُوُجوِده ِفى ِب،ِد ال�ضَّ َعر���سَ َعم��رو ْبُن الَعا�ِس َعَلى الَخليَفِة ُعمَر ْبِن الخطَّ

اِب ِفى  َد ُعمُر ْبُن الَخطَّ ��ك اإْن َفَتْحَتَها َكاَنت ُق��وًة للم�ْضلِمين،َوَعْوًنا َلُهم وتاأمين فتوحات ال�ضام َفَت��ردَّ َل��ه : اإنَّ

وم، ثم وافق عن الفتح وَزوَد عمرو 
ُّ
ِبَداَيِة الأْمِر ِب�ضبِب اْن�ضَغاِل ُجُيو�ِس الم�ْضلِميَن ِبمَطاَرَدِة ُجُيو�ِس الُفر�ِس والر

َر.ِ . َبعِة اآَلِف ُجندى  َفاْنَطلَق ِبِهم ِلَفْتِح ِم�ضْ
ْ
ْبُن الَعا�ِس باأَر

ِة َمَراِحَل ِهى:   ِبعدَّ
َّ
َر َمر َل ِمْن ِخَ،ِلها اإلى اأنَّ َفْتح ِم�ضْ َلِحِظ الَخريطَة التالية َو�َضوَف َتَتو�ضَّ

خريطة )26( فتح م�رص

وِم.
ُّ
ِن بابليون َونجَح ِفى َفْتِحه َبْعَد َمَعاِرَك َعِنيَفٍة َبْيَنه َوَبْيَن الر َك ِبجْي�ِضه َنحو ِح�ضْ

َّ
•َتحر

وَماِنى َوَنجَح ِفى َفْتِحها َوَتمَّ َج،ُء 
ُّ
َر اأْثَناَء الحْكِم الر مِة ِم�ضْ •َتحرَك بجْي�ِضه َنحْو َمِديَنِة الإ�ضكندرية َعا�ضِ

ِمَن  َر  ِم�ضْ اأْعَطى لأْهل  ُثم  اإ�ْض،ميًة  ِوَليًة  ُر  ِم�ضْ َبحْت  اأ�ضْ َوِب�ُضُقوِطها  21 ه�،  �ضنة  ِمْنها  وَماِنية 
ُّ
الر اِت  الُقوَّ

ُخوِل فى الإ�ْضَ،ِم ليتعاَي�س الجِميُع  الأْقَباِط الأَماَن َعَلى اأْنُف�ضهم واأْمَواِلهم وَكَناِئ�ِضهم َولْم ُيكِره اأَحًدا َعلى الدُّ

َمًعا َكلٌّ ِمْنهم َلُه ُحُقوُقه وَعَلْيه َواِجَبات .

اِب: َوَفاُة ُعمر ْبِن الَخطَّ

 - َر�ض��ى اهلُل َعْن��ُه - ُيَجاِهُد َبماِل��ه َوَنْف�ِضِه ِفى �َضِبي��ل َن�ْضر َهَذا الدِّي��ِن َخاِرَج َوَداِخ��َل �ِضْبِه الجزيَرِة  
َّ
ا�ْضَتم��ر

 �َضنة 23 ه� َوُهو ُي�ضلِِّى الَفْجَر بالم�ْضِجِد َعَلى َيِد َرُجٍل َغْيِر ُم�ْضِلٍم »اأبو لوؤلوؤة 
َ
ِة َحتَّى ا�ْضُت�ْضِهد فى نهاية  الَعربيَّ

ف ال�ضنة َوَكاَن ُعْمُره اآَنَذاَك ث،ثة و�ضتون َعاًما. ْت ِخَ،َفُته َع�ضَر �ضنواٍت وِن�ضْ
َّ
المجو�ضى« َبْعَد اأْن ا�ْضتمر
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اخُلَلَفاُء الرَّا�ِشُدوَن 

ر�ِس اأنَّ : َتعلَّمُت ِمْن هذا الدَّ

َق َبْيَن الحقِّ والَباِطِل.
َّ
ه َفر اِب اأُطِلَق َعَلْيه الَفاُروُق لأنَّ •ُعمَر ْبَن الَخطَّ

ُك ِبها. َفاِت الَّتى َيِجُب التَّم�ضُّ • الُوُقوَف ِبِجواِر الحقِّ ِمَن ال�ضِّ
اِب. َفاِت ُعمر ْبِن الَخطَّ ْهَد ِمن اأهمِّ �ضِ ْحَمة والزُّ

َّ
• الَعْدَل والر

اِب: •ِمْن اأَهمِّ اأْعَماِل ُعمر ْبِن الَخطَّ
َواِوين. - اإِْن�َضاُء الدَّ
-التَّقويُم الِهْجرى.

- اإْن�َضاُء المدِن الَجديدِة.

ُة. - الُفُتوَحاُت الإ�ْضَ،ميَّ
اِب َحَكم َع�ضر�ضنوات ون�ضف. • ُعَمَر ْبَن الَخطَّ

َر َتمَّ َعلى َيد عمُرو ْبَن الَعا�ِس �ضنة 21 ه�/ 641 م . • َفْتح ِم�ضْ
�َضاَمَح والتَّعاي�َس َمَع الآَخِريَن واْحِتراُم ُحُقوِقهم. َفاِت الم�ْضِلميَن التَّ • ِمْن �ضِ

توجه اإلى الأن�شطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س.
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• يتعرف بع�س اعمال عثمان بن 
عفان.

ب���ن  • ي�ص���تنتج �ص���فات عثم���ان 
عفان

•يعتز بمبادئ الدين الإ�صالمى.
•ُيقدراأ�ص���حاب الر�ص���ول )�صلى 

اهلل عليه و�صلم( وتقديرهم .

•يدلل علىجهود عثمان بن عفان 
فى ن�صر الإ�صالم.

•يف�ص���ر اأ�صباب  اإن�ص���اء البحرية 
الإ�صالمية.

•يعتز ب�ص���خ�س عثمان بن عفان 
- ر�صى اهلل عنه-

الق�شايا المت�شمنة

•التربية من اأجل المواطنة .
•حقوق الإن�صان

•التعاي�س مع الآخر .
•الت�صامح الدينى .

اِلُث ر�ُس الثَّ الدَّ

اَن »ر�شى اهلل عنه«)23-35هـ ( خالفة ُعْثماُن ْبُن َعفَّ

ا�ِضِديَن 
َّ
ا ِبنا َن�ضتْكِم��ْل َجوَلَتنا ِفى َحَياِة الُخلَف��اِء الر اأبناءن��ا الأع��زاء َهيَّ

ه  ِة، اإنَّ ِرين بالجنَّ َف َعَلى َثاِلث َهوؤَلِء الُخَلفاِء َواأَحِد الَع�ْضرة المب�ضَّ
َّ
ِلنتعر

َة فى  اَن ْبُن اأب��ى الَعا�ِس الُقَر�ِضى الأَموى، الَّذى ُوِلَد بمكَّ ُعْثم��اُن ْبُن َعفَّ

ا نتع��رْف َحياَته واإ�ْض،َمه،  ��ِة الَخاِم�ض��ِة َبْعَد َعاِم الِفيِل، َفَتعاَل َمَعً ال�ضنَّ

بَح َخِليَفًة للم�ْضِلميَن. وَكْيَف اأ�ضْ

ى اهلُل َعْنُه - : َحياُته - َر�شِ

َلق��د َكاَن ُعثم��اُن - َر�ضى اهلل َعْنه - »َرُجً، َكرِيَم الُخُلق َذا َحَياٍء َكِثيٍر 

ْد اأبو بْكٍر  . َوَك��رٍم َغِزيٍر يحبُّ الحقَّ َواأْهَله فاأحب��ه النا�س، لذِلَك لْم يتردَّ

ديُق ِفى اأنَّ َيعر�َس َعَلْيه الإ�ْض،َم ، ناق�س مع معلمك َكيَف اأ�ْضَلم؟  ال�ضِّ

ِلين فى الإ�ْضَ،ِم ،  اِبقيَن الأوَّ •لقد َكاَن عثمان ر�ضى اهلل عنه ِمَن ال�ضَّ

�ُضوُل ملسو هيلع هللا ىلص اإليه لح�ْضِن ُخُلِقه وَكَرِمه َوَحياِئه.  
َّ
به الر

َّ
قر

َجه اأم كلثوم ،  يْت َزوَّ ��ا َتوفَّ يِّدِة ُرقية َول�مَّ �ُضوُل باْبَنته ال�ضَّ
َّ
َج��ه الر •َزوَّ

َوِلَذلك اأُْطِلَق َعليه ُذو النورين .

• �ض��ارك الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص ُكلَّ غزواته ما عدا غ��زوة بدر لمر�ِس زْوجته 

اأهداف الدر�س

فجل�س بجواِرها باأمٍر من الر�ضوِل ملسو هيلع هللا ىلص وقد اأَنْفق »ر�ضى اهلل عنه« الكثير ِمن اأْمواِله َعَلى َتجهيِز ُجيو�ِس الم�ْضلِمين 

ديِق ِلَقْحٍط  �َس الم�ْضِلموُن ِفى َزمِن اأَبى بْكٍر ال�ضِّ
َّ
َكما َحَدث ِفى َغْزوة  َتُبوِك  وَعَلى الُفَقَراِء والمحَتاِجين  َفعندما تعر

اِلى  ْكِل التَّ اِئع ،ترى ماذا فعل عثمان؟  اْنَظر ال�سَّ لًة بالَب�ضَ �َضديٍد ، َوِفى اأْثَناِء َذِلَك اأَتَت َقاِفَلٌة لُعثماَن ْبن َعفان ُمحمَّ

ِلتتعرَف ماذا فعل؟ 

تمهيد

من المتوقع بعد النتهاء من الدر�س 

اأن يكون التلميذ قادرًا على اأن :
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اخُلَلَفاُء الرَّا�ِشُدوَن 

تلك كانت �ضفاُته ر�ضى اهلُل عنه اأَلَ ي�ضتحُق اأن يكوَن خليَفة ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

ْف َتْوليِته الخاَلَفَة: والآَن َتعالوا َنتعرَّ

�ُضوِل 
َّ
َحاِب الر ٍة ِمْن اأ�ضْ َجعَل ُعمُر »ر�ضى اهلل عنه« الأمَر ِمن َبعِده �ُضوَرى َبْين �ِضتَّ

 ْبُن اأبى َطالب، وَطلحة بن ُعبيِد اهلل ، 
ُّ
اَن َوَعلى ملسو هيلع هللا ىلص ُوُهم: ُعَثماُن ْبُن عفَّ

ا�س ، عبد الرحمن بن َع��وف َوقاَل َلهم :  ��واِم، و�َضْعُد بن اأب��ى َوقَّ بي��ِر ب��ُن العَّ والزُّ

ه َلْي�س َلُه ِمَن الأْمر �َضىٍء . اأَح�ضُروا َعْبد اهلل ْبَن ُعمر فى الم�َضورة ولكنَّ

ترى لماذا اأبعد عمر بن الخطاب ابنه عبد اهلل عن اأمر توليه الخالفة ناق�س معلمك......

احر�س على 
ال�ضورى قبل القيام 

باأى عمل.

تجارة مع اهلل

القافلة التجارية

 : لعثم��ان  المدين��ة  تج��ار  1-ق��ال 

ن�ضت��رى من��ك القافل��ة، ونزيدك على 

الع�ض��رة دناني��ر اثنين. ق��ال عثمان: 

قد زادنى .

2-قالوا: نزيدك على الع�ضرة 

خم�ضة .

قال - ر�ضى اهلل عنه -: قد زادنى

..

3-قالوا: من الذى زادك ونحن 

تجار المدينة ؟

قال - ر�ضى اهلل عنه - قد 

زادنى الع�ضرة بع�ضرة

4-قال - ر�ضى اهلل عنه - : اإن اهلل 

زادنى الع�ضرة بع�ضرة ووهبها كلها 

لفقراء المدينة .

 الأمُر عَلى اْخِتياِر 
َّ
هم َيتَناَزُل َعْن َحقِّه فى التَّر�ِضيِح ل،آَخِر حتَّى ا�ضَتقر حابُة وَبداأَ َبع�ضُ َفاجَتمع ال�ضَّ

ان َخلِيفًة للم�ْضِلمين، وَباَيعَه الم�ْضلموَن ِفى الم�ْضِجد، وا�ْضَتَهلَّ ِخ،فَته بتْذِكيِر النَّا�ِس بالإْقَباِل  ُعْثماَن َبن َعفَّ

ْيَت ، َفبَداأ  نيا، وَبَداأ بَنْف�ضِه َفَكاَن ُيْنِفُق َعَلى النَّا�ِس َوُيطعمهم وَياأُكُل ُهو الخلَّ والزَّ ْهِد ِفى الدُّ َعَلى الآِخرة والزُّ

النَّا�ُس َي�ضُعروَن ِفى ِخَ،َفتِه بالأْمِن وال�ْضِتْقراِر.

اأهم اأعمال 

عثمان بن عفان

كتابة القراآن فى 

م�ضحف واحد 

على لغة قري�س

اإن�ضاء البحرية 

الإ�ضالمية

الفتوحات 

الإ�ضالمية

ْف َبْع�ِس اأَعماِله: والآَن َتعالوا َنتعرَّ
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1- ِكتاَبُة الُقراآِن فى ُم�شَحٍف َواحٍد بلغٍة واحدٍة

ا�ُس  ِعنَدم��ا َدخ��َل الَكثيُر ِم��ن َغيِر الَع��رِب الإ�ْض،َم ، َوَب��داأَ النَّ

َيختِلُف��وَن ِفى ِقراَءِة الُقراآِن الَكريِم اأَْمَر َعثمان ر�ضى اهلل عنه 

َزيًدا ْب��َن َثابٍت وبع�س ال�ضحابة  بكَتاَب��ِة الَقراآِن الَكريِم فى 

ح��ٍف َواحٍد وبلغٍة واحدٍة َوَقاَم بتوِزيِع��ه َعَلى ُكلِّ الِبَ،ِد  ُم�ضْ

الإ�ْض،ِمي��ِة ...........َفَه��ل َتْع��ِرُف لم��اَذا؟ حتَّى َتَتوح��ُد ِقراءُة 

ِد المفُتوَحِة  فكانْت من 
َ

الُق��راآِن ِف��ى ُكلِّ َقباِئل الَعَرِب والِب��،

اأعِظم ح�ضناِته ر�ضى اهلل عنه واأر�ضاه.

م�سحف عثمان
2- اإِْن�َشاُء البحرِية الإ�ْشاَلِميِة

ِل  اأ�ْضُطوٍل َبحِرى اإ�ْضَ،مى َحْيث  وَّ
َتم ِفى َعْهِده اإْن�َضاء اأَ

اَم«،  اأَمَر ُمعاِوية بن اأبى �ُضْفياَن »َواِلى ال�ضَّ

رح »والى م�ضر« بالتَّعاُوِن َفيما  وعبداهلل بن اأبى ال�ضَّ

ِزمة ِلبَناِء اأ�ْضُطول  َبْيَنهما ِلتوِفير ُكلِّ الإْمَكاَن��اِت ال،َّ

وِم َعَل��ى �ضواحل 
ُّ
بح��رى اإ�ض،مى ل�ض��دِّ ِهَجَم��اِت الر

ا 
ًّ
وَلِة الإ�ْضَ،ميِة بر َن ُحدوَد الدَّ اِم وَبذِلَك اأمَّ َر وال�ضَّ ِم�ضْ

وَبحًرا.

 اأثر من الأ�سطول البحرى الإ�سلمى

3- الفتوحات الإ�شالمية

ا�ْضتْكَمل ُعثماُن ْبُن عفان الُفُتوَحاِت الإ�ْض،ِميَة 

ديِق وُعَمر  الَّتى َب��داأْت ِفى َعْهَدْى اأُبى بكر ال�ضِّ

��اِب َفاأر�َض��ل ُجيو�َض��ه اإل��ى ِجَه��اٍت  ْب��ِن الخطَّ

ُمتعددٍة انظر  الَخريَطَة)8( ِلتتعرَف َعَلْيها:-

اأ-َفْت��ُح َجزي��رِة ُقبر�س 28 هـ: َحْي��ث اأمَر ُعثماُن 

ُمعاويَة بَن اأبى �ُضفياَن بفْتِحها لوْقِف َهَجماِت 

اِم. ر وال�ضَّ وِم َعَلى �َضواِحِل ِم�ضْ
ُّ
الر

وَبِة: َحيُث  ب- َفْتح اأرمينية  و  اإفريقية  و ِبالِد النُّ

�َضل َحبيًب بن ُم�ضيلَم��ة َففَتحها عام 25 ه�، َكما اأمر َعبُد اهلل بُن اأبى 
ْ
اأَم��ر ُعثم��ان ُمعاويَة بفْتِح اأرمينية، َفاأر

وَبِة عام 31 ه� . ح ِفى َعْهِد ُعثماَن بفَتح اإفريقية »ُتون�َس الحالية« ففتحها. عام 28 ه�، وَفْتح ِب،ِد النُّ
ْ
ر

َّ
ال�ض

خريطة )27( الفتوحات الإ�سلمية فى عهد عثمان 

اإف��ريقي��ا
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َواِرى 34 هـ ج�-َموقعة َذاِت ال�شَّ

ا َكبيًرا َبَلَغ َعدُد �ُضِفنه خم�ضمائة �َضِفيَنٍة لمحاربة  علم عثمان  ر�ضى اهلل عنه باأن الروم َجمَعِت َجْي�ًضا َبحريًّ

�ِس الَبْحر 
ْ
ِه اإليهم فالَتَقى ِبهم َفى ُعر ِح بالتَّوجُّ

ْ
ر الم�ضلمين، َفاأَمر ُمعاِوية بن اأبى �ُضفيان َعبداهلل بن اأبى ال�ضَّ

يْت هذه المعرَكُة  َر اأُ�ضطولهم وَقَتل منهم الآلَف َوقد �ُضمِّ وم وَدمَّ
ُّ
وَداَرْت بينهم َمعرَكٌة َعظيَمٌة َهَزَم فيها الر

واِرى« .  »َذاَت ال�ضَّ

ْولِة الإ�ْضَ،مية ِف��ى َعْهِده َغرًبا اإلى اإفريقية، َوجُنوًب��ا اإلى ِبَ،د النُّوبِة  نت ُحُدوُد الدَّ َوبه��ِذه الُفتُوح��اِت َتاأمَّ

ِة. و�َضماًل اإلى اأرمينية، وَكُثر الَخْيُر ِفى َعْهِده لكْثرِة الُفُتوَحاِت الإ�ْضَ،ِميَّ

ى اهلل َعْنه )35 هـ(. َوَفاُة ُعَثمان َر�شِ

 َجدِيٌد َيهُدُف اإلى اإَثاَرِة الفتنِة َبْيَن الم�ْضِلمين َيتزعُمه َرُجٌل َيُهودى ُيدعى »َعبُداهلل بن �َضَباأ« 
ٌّ
َبَداأ َتحرٌك َداِخلى

َة المَنا�ِضَب��َة ِلُي�ضِعَل الفتَنَة  َبي��ن الم�ْضِلميَن َوَيهِدم َكَياَن  َوَق��د َدَخ��َل الإ�ْضَ،ِم َوُهو َحاِق��ٌد َعَلْيه، َينتظُر الُفر�ضْ

هوَن التِّهاَماِت الَباِطلَة اإلى  اِخِل َواْن�ضمَّ اإلْيِه َبْع�ٌس ال�ُمناِفِقين، واأَخُذوا ُيوجِّ ِة ِمَن الدَّ وَلِة الإ�ْضَ،ميَّ الدَّ

عثم��ان بن عف��ان وَطاَلُب��وا بعْزِل��ه، َفرَف�َس َر�ض��ى اهلل عْن��ه. َمْطلبهم ، 

ُل الُقَراآَن  روه ِفى َبيتِه ثم ت�ضلق بع�ضهم َعَلْيه داره َوَقَتُلوه َوُهو ُيرتِّ َفحا�ضَ

حاِبِه ِفى  �ُضوِلملسو هيلع هللا ىلص واأ�ضْ
َّ
عدت ُروُحه الطاهرُة اإلى َربِّها ليكوَن َمَع الر َو�ضَ

اه . �ضَ
ْ
َجنَّة الُخْلِد فر�ضى اهلل َعْن عثمان واأر

 احر�س على 
البتعاد عن الفتنة 

بين النا�س.

ر�ِس اأنَّ : َتعلَّمُت ِمْن هذا الدَّ

�ضوَل اأْطَلَق َعَلى ُعثماَن  )ُذو النورين( لَزواِجه ِمْن ابنتْيِه )رقية – اأم كلثوم(.
َّ
•الر

اَن  . َفاِت ُعَثماَن بن َعفَّ • اّلِليَن َوَكْثرَة الَحياِء، والإْنَفاَق ِفى �َضِبيِل اهلِل ِمْن اأَهمِّ �ضِ
اَن:  •اأَهمَّ اأَعْمال ُعَثماَن ْبِن َعفَّ

َحٍف َواِحٍد بلغة قري�س. -ِكَتابُة الُقراآِن الَكِريِم ِفى ُم�ضْ
ِة. -َكثرُة الُفُتوَحاِت الإ�ْض،ميَّ
ِل اأ�ْضُطوٍل اإ�ْض،ِمى. -اإن�ضاُء اأوَّ

اَن ا�ْضُت�ضِهد َعام 35 ه�. •ُعْثماُن ْبُن َعفَّ

توجه اإلى الأن�شطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س.
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• يح���دد �ص���فات عل���ى ب���ن اأب���ى 
طالب ر�صى اهلل عنه

• يتعرف اأهم اعمال على بن ابى 
طالب .

بي���ن  ال�ص���لح  قيم���ة  يق���در   •
المتخا�صمين.

• يدل���ل على جهود عل���ى بن اأبى 
طال���ب فى ال�ص���عى للق�ص���اء على 

الفتنة.

 • يتحل���ى بال�ص���جاعة والقوة فى 

الحق.

وقعت  التى  الأح���داث  • ي�ص���ف 
فى عهد على بن اأبى طالب.

اأم���ر  تولي���ة  يق���در م�ص���ئولية    •
الم�صلمين.

اأهداف الدر�س

الق�شايا المت�شمنة
•الت�صامح والتربية من اأجل 

ال�صالم.

•القانون الدولى الإن�صانى.
•التربية من اأجل المواطنة.

ر�ُس الرابع الدَّ

خالفة َعلىٍّ بن اأبى طالب »ر�شى اهلل عنه« )35-40هـ(

ا�ِضدين 
َّ
ا بنا َن�ضتكمْل َجولَتنا ِفى َحياِة الُخَلفاِء الر اأبناءنا الأعزاء َهيَّ

ِل َمْن اأ�ْضَلَم ِمن  َف َعَلى َراِبِع َهوؤلِء الُخلفاِء واأوَّ
َّ
ر�ضى اهلل عنهم، ِلنتعر

بياِن َفَهْل َتعرُفوَن َمْن ُهو؟ ال�ضِّ

وَكْيَف  وِجَهاِده  اإ�ْضَ،ِمِه  َعلى  ْف 
َّ
َنتعر ا  َفهيَّ  ، َطالٍب  اأبى  ْبُن   

ٌّ
َعلى ه  اإنَّ

بَح َخليفًة للم�ْضلِمين َواأهمِّ الأْحَداِث الَّتى َوَقعْت ِفى َعْهدِه .  اأ�ضْ

لِب   بن اأبى َطالٍب بن عبدالمطَّ
ٌّ
ه َعِلى ولنبَداأ بن�َشِبه »َر�شى اهلل عنه«: اإنَّ

ى ِفى َبْيِت  َة وَن�َضاأ وَتربَّ �ُضوِل ملسو هيلع هللا ىلص ُوِلد بمكَّ
َّ
الَها�ِضِمى الُقَر�ِضى اْبُن َعمِّ الر

اِلحُة والمَثُل الأْعَلى. �ُضوِل َفكاَن َله الُقدوُة ال�ضَّ
َّ
الر

ا َعْن اإ�ْشاَلِمه »ر�شى اهلل عنه«: اأمَّ

ملسو هيلع هللا ىلص  �ُضول 
َّ
الر َعَلى  َنزَل الوحى  ُعْمرِه ِحين  ِمْن  الَعا�ِضَرِة  َكاَن ِفى  َفَقد 

 ، )ناق�ضه مع 
ٌ
�ضوَل ي�ضلى َفداَر َبيَنهما حوار

َّ
 « الر

ٌّ
َوَذاَت َيْوٍم َراأى » َعلى

معلمك بالأن�ضطة (.

يئٍة ِمْن َحَياِته -ر�شى اهلل عنه-:- وٍر ُم�شِ والآَن َتعاُلوا َنَتعرْف �شُ

اَعاِت  • عا�صر - َر�ضى اهلل عنه - َم�ضيرَة الإ�ْضَ،ِم ُمنُذ ِبَدايتها ، َبْل ُمنُذ ال�ضَّ
�ُضَوِل ملسو هيلع هللا ىلص  ِفى 

َّ
ِل »الر ��ى ُدرو�َس الِعلِم َعَلى َيِد ُمعلِِّمه الأوَّ الأوَل��ى ِمْنها، َتلقَّ

قِم.
ْ
َقِم بن اأبى الأر

ْ
ِل َمْدَر�ضٍة ل،إ�ْضَ،ِم َوِهى َدار الأر اأوَّ

ِبى َيْوَم الِهْجَرِة ليخْدَع الم�ْضِركيَن ويردَّ الأَماَناِت لأْهِلها، َفكاَن اأوَل ِفدائى اإِ�ْض،مى . • َناَم ِفى ِفرا�ِس النَّ
�ُضوُلملسو هيلع هللا ىلص َعَلى اأْهِل المِديَنِة. 

َّ
�ضوَل ملسو هيلع هللا ىلص ِفى ُكلِّ َغَزواِتِه اإل َغزوَة َتُبوٍك َحْيُث ا�ْضتخَلفه الر

َّ
• �َشارَك الر

اَيَة َغًدا ِلرُجٍل 
َّ
�ُضوُل )ُحبَّ اهلِل َوَر�ُضوِلِه( َله - ر�ضى اهلل َعْنه - َيْوَم َخْيَبر ِعْندَما َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص : » لأعطينَّ الر

َّ
• اأْعَلن الر

 - ر�ضى اهلل عنه - .
ٌّ
ه اهلُل وَر�ُضوُله«، َفكاَن ُهو َعلى ُيحبُّ

ه ملسو هيلع هللا ىلص ِمن اْبَنِته ال�ضيدة َفاطمَة َفاأنَجبَت َله الح�َضن والُح�ْضين �َضيِّدا �َضَباِب اأْهِل الَجنِة. • َزوَجَّ
ديِق والَفاُروِق َو )ذى النُّورين( اأَثناَء ِخ،َفِتهم فتوفوا وهم عنه را�ضون. • َجاَهَد َمَع ال�ضِّ

تمهيد

من المتوقع بعد النتهاء من الدر�س 

اأن يكون التلميذقادرًا على اأن :
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اخُلَلَفاُء الرَّا�ِشُدوَن 

 ِخالفُته - ر�شى اهلل عنه -

 ليبايُعوه بالِخَ،َفِة، ولكنَّه كاَن يرف�س 
ٍّ
ا���ُس اإلى َعلى  ِعْنَدم��ا ا�ْضُت�ضِه��د ُعثماُن - ر�ضى اهلل عنه - اأ�ْضرَع النَّ

 َعَلى َع��دِم َتْوليِته اأُموَر الم�ْضِلميَن َبع��َد ُعثمان، َولكنَّ 
َّ
ر الخ،ف��ة َويُق��وُل لَه��م : »َل َحاَجًة ِلى باأْمِرُك��م« واأ�ضَ

حابُة ، ثم َكانِت البيَعُة   اإلى الموافَقِة ، َفَبايعه ال�ضَّ
َّ
وا َعَلى اْخِتياِره َخليفًة للم�ْضِلمين َفا�ضطر

ُّ
حابَة اأ�ضر ال�ضَّ

الَعامُة ِفى الم�ْضِجِد .

ْهِد َوَعدِم  ى ِبه الم�ْضِلمين َفكاَن َنموَذًجا َوُقدوًة ِفى الزُّ  - ر�ضى اهلل عنه - َعَلى َنْف�ِضه َما َو�ضَّ
ٌّ
َق َعلى َوَقد َطبَّ

نيا والإْقباِل َعَلْيها َفهْل َتْعِرُف َماَذا َفعَل؟ �ِس َعَلى الدُّ
ْ
الِحر

•َل��ْم َي�اأخ��ْذ - ر�ضى اهلل عنه - ِمْن َبْيِت ال�َم��اِل اإلَّ َقْدَر حاجِته. وَكاَن يترك مقر الخ،فة ويذهب ل،أ�ضواق 
بالكوفة  ل�ضراء حاجاته بنف�ضه.

ِلمين ! نيا َوِحر�ٌس َعَلى اأْمَواِل الم�شْ َفَياَلُه ِمْن ُزهٍد ِفى الدُّ

اأما عن اأعماله - ر�شى اهلل عنه - فانظر اإلى ال�ضكل التالى لتتعرفها :

اأهم اأعمال علي بن اأبي طالب 

- ر�ضى اهلل عنه - 

ال�ضعى للق�ضاء نظم ال�ضرطةنقل الخالفة

على الفتن

 ْبُن اأبى 
ٌّ
�ضعِت الدَّول��ُة الإ�ْض،ِميُة ِلَكْث��َرِة الُفتوَحاِت الإ�ْض،ميِة اْخَت��اَر َعلى ًل:- َنْق��ُل الِخاَلَف��ِة: َبع��َد اأْن اتَّ اأوَّ

َل ِمن ِخَ،ِلها الْنِتقاَل والَحرَكَة اإلى المدن  ا للِخ،َفِة بَدًل ِمَن المَدينِة لي�ضهِّ
ًّ
َطالٍب الُكوفة بالِعَراِق لتكوَن َمقر

الإ�ْضَ،ميِة الجدِيَدِة.

رَطة َوَذلك  ��رَطِة: َحْيث َق��اَم - ر�ضى اهلل عنه - بَتنظي��ِم ال�ضُّ َثانًي��ا: ُنُظُم ال�شُّ

للِحَفاِظ عَلى اأْمِن َو�َض،مِة المَواِطنيَن وُم،َحَقِة الجناِة والمْف�ِضدين والَخارجين 

َعَلى الَقاُنوِن.

اِء َعَلى الِفتَنة)موقعه الجمل36هـ(:  عى  للَق�شَ َثالًثا: ال�شَّ

 ازدادت الفتن��ة بي��ن الم�ضلمي��ن التى اأ�ْضعلها الُمنافُق��ون والحاِقدون َعَلى الإ�ْض،م ِبقي��ادة َعْبد اهلل بن �ضباأ 

 - ر�ضى اهلل عنه - الخ،فة وانق�ضم النا�س اإلى فريقين:
ٍّ
اليهوِدى َبْعَد َمقتِل ُعثماِن، عندما تولى َعلى

ال�ضرطة هم 

جنود يعتمد 

عليهم الخليفة 

فى حفظ الأمن 

والنظام.
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ِت الِفْتَنُة َواْزَداَدْت 
ّ
َوَبْعَد َمْوِقَعة الَجمِل ا�ْضتمر

َنتيجَة رغبة على -َر�ضى اهلل َعْنه - فى َجْمِع 

َكِلمِة الم�ْضلِمين، واإ�ضرار ُمَعاِوية - َر�ضى اهلل 

ا�ِس ِمْن َقَتَلِة ُعْثماَن، ون�ضبت  َعْنه - ِفى الَق�ضَ

الحرب بينهما ِعنَد مكان ي�ضمى �ضفين وعندما 

اِحَف  الم�ضَ ُمَعاِوية  َجْي�ُس  َرَفَع  الِقَتاُل  ا�ْضِتَدِ 

َماِح ُمَطاِلبين ِبَتْحِكيِم ِكَتاِب اهلِل 
ِّ
ِة الر َعَلى اأ�ضنَّ

-ذلك.   َعْنه  اهلل  َر�ضى   -  
ُّ
َعلى َفَقِبَل  بيَنُهما، 

َفتَرى َماَذا َحدَث؟

اختياُر على َوُمعاوية - ر�ضى اهلل عنهما - ك، ِمْن 

ْبن  »َعْمرو  و  طالب  اأبى  بن   
ٍّ
لعلى ُممثًِّ،  الأ�ْضَعِرى«  مو�ضى  »اأبى 

ِلَما  الطرفين  بين  للُحْكم  �ُضفيان  اأبى  بِن  لمعاوِيَة  ُممثًِّ،  الَعا�س« 

ُعِرَف َعنهما ِمن التَّْقوى والَوَرِع ، اإّل اأنَّ التحِكيَم َلْم َينجْح فى اإنهاء 

الِخ،ف بيَنهما.

خريطة )28( موقعتى اجلمل و�سفني

فْيِن 37 هـ َموِقَعُة �شَ

كان معاوية  
-ر�ضى اهلل عنه-

 من كتاب  الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص و�ضهد له 

اأ�ضحاب الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم 

بف�ضله.

احذر 

من الفتنه

ا�ِس ِمن َقَتَلِة ُعثمان اأمثال معاوية بن اأبى �ضفيان -ر�ضى اهلل عنه-. الفريق الأول:  ُيطاِلُب باإقاَمِة الَق�ضَ

ا�ِس ِم��ْن َقَتلِة ُعثمان حتَّى  الفري��ق الثان��ى : ِبِقي��اَدة خليفة الم�ضلمي��ن َعلى بن اأبى طالب الَّذى َي��رى َتاأِْجيَل الَق�ضَ

وَلِة.  اأُموُر الدَّ
َّ
َت�ضتقر

يدُة  بير بن الع��وام وَمعُهم ال�ضَّ �ضوِل اأمثال طلح��ُة بن عبيد اهلل ، والزُّ
َّ
حاَب الر • وا�ضت��د الخ��،ف َبيَنهم��ا، ولكن اأ�ضْ

ِل اإلى �ضلح بين الفريقي��ن، لكن �ضرعان ما  �ضوِل ملسو هيلع هللا ىلص َنجحوا ِف��ى التَّو�ضُّ
َّ
َعاِئ�ض��ة- ر�ض��ى اهلل عنها - َزوج��ُة الر

�ُضوِل ملسو هيلع هللا ىلص  
َّ
َحاِب الر ْل��ِح.  وَن�َضَبِت الحرُب بي��ن الفريقين ُقتَل ِفيها َخْي��رُة اأ�ضْ �ضع��ى المنافق��ون اإلى اإْف�َضاِد َهذا ال�ضُّ

م  اأمث��ال طلح��ة والزبير المب�ضرْين بالجنة َوْبعَد اْنِتَهاِء المْعَرَكِة َجمَع َعلٌّى - َر�ضى اهلل عنه - �ُضهَداَء الَقْتَلى َوترحَّ

َعَلْيهم،وقال من َقاَتل لتكَون كلمُة اهلِل هى الُعْلَيا فهَو فى الّجنِة ُثم اأَعاَد ال�ضيدَة َعاِئ�ضَة اإلى المِديَنِة بَعد اأَن اأْكرَمها 

- ر�ضى اهلل عنها- .
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اخُلَلَفاُء الرَّا�ِشُدوَن 

ا�ْشِت�َشهاُد علي بن اأبى طالب - ر�شى اهلل عنه -

َراِع َخرَجْت ِفئٌة ِمن َجْي�ِس َعلى -ر�ضى اهلل َعْنه -َراِف�ضًة التَّحِكِيَم  َو�َضِط هذا ال�ضِّ

َوُهم َمْن اأُْطلَق َعَليهم )الخوارج( َوَتعاهَد َث،ثٌة ِمْنهم َعَلى َقْتِل ُكلٍّ ِمْن: )على بن 

اأبى طالب(، و )معاوية بن اأبى �ضفيان(، و )عمرو بن العا�س(.

َفَنج��َح َعب��ُد الرحمن ْبُن ملجم فى َقْت��ِل َعلي - ر�ضى اهلل َعْن��ُه - اأْثَناء ُخروِجه 

اِبع َع�ضر من َرَم�ضان �َضنَة 40 ِمَن الِهْجرِة، َوَف�َضل الآَخران  ،ِة الَفْجِر فى ال�ضَّ ل�ضَ

َحاِبه َبْعَد َعَطاٍء  ِة الُخْلِد َمَع َر�ضوِل اهلل واأ�ضْ اِهرُة  »ر�ضى اهلل عنه« اإلى َربِّها ف��ى َجنَّ  الطَّ
ٍّ
ع��َد ُروُح عل��ي ، لت�ضْ

ا�ضديَن.
َّ
 اأكثر من خم�ضين َعاًما وبا�ْضِت�ْضَهاِده اْنَتهى َعهُد الُخَلَفاء الر

َّ
ل،إ�ْض،ِم ا�ضتمر

تى اأدارها َعبُد اهلل َبُن �َسب���اأ الَيهوِدى بعَثمان وَعَليِّ والزبيِر وَطلحَة - ر�سى اهلل  َوَهك���َذا اأَطاَحِت الِفتَنُة الَّ

ة.. ريِن بالجنَّ عنهم - وُكلُّهم ِمَن المب�سَّ

�س حر ا

ح���ب  ع������ل������ى   

اأ��������ض�������ح�������اب 

ال���ر����ض���ول ملسو هيلع هللا ىلص 

وت��ق��دي��ره��م.

ر�ِس اأنَّ َعلىَّ بَن اأبى طالب : َتعلَّمُت ِمْن هذا الدَّ

�ُضوِل ملسو هيلع هللا ىلص.
َّ
َفاِت الر • اكت�ضَب الَعديَد ِمن �ضِ

�ُضوِل ملسو هيلع هللا ىلص.
َّ
يدِة َفاطمة ِبنِت الر • َتزوَج ِمَن ال�ضَّ

• َناَم ِفى ِفرا�ِضه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم الِهْجَرِة ِلخَداِع ُم�ْضِركى ُقري�ٍس َوَردِّ الأَماَناِت .
. 35ه�  – َعام  َعْنُه  اَن – ر�ضى اهلل  • َتولَّى الِخَ،َفَة َبْعَد ا�ْضِت�َضهاِد ُعثمان َبن َعفَّ

اِء َعَلى الِفتِن . َطِة ، ومَحاَوَلِة الَق�ضَ
ْ
ر  الِخَ،َفِة ، َوْتنِظيِم ال�ضُّ

ِّ
• َقاَم ب�� : َنْقِل َمقر

حمن بن ملجم َعاَم 40 ه� .
َّ
• ا�ْضَت�ضهَد َعلى َيد َعبد الر

توجه اإلى الأن�شطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س.
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الوحدة الرابعة

اأهم مفاهيم الوحدة

معناهالمفهوم

ِخاَلَفٌة

ُخَلَفاء َرا�شُدون

اٌر اأْن�شَ

�ُشوَرى

ون ُمرتدُّ

ِديواٌن

اأُ�ْشُطوٌل َبحرىٌّ

َخَواِرُج

�ُضوِل 
َّ
ُه الم�ْضلم��وَن َبْعَد َوَفاِة الر

َّ
�َضكٌل ِم��ْن اأ�ْضكاِل الُحكِم اأقر

��ى اأُم��وِر الم�ْضلمين ِفى  ملسو هيلع هللا ىلص َيق��وُم َعل��ى اْختي��اِر َمْن َيتولَّ
�ُضوِل ملسو هيلع هللا ىلص

َّ
نيا ِنيابًة َعن الر الدِّيِن والدُّ

َبع��ُة الَّذي��ن اْخَتاَرهم الم�ْضلم��وَن ِلرَعايِة 
ْ
ر ُه��م الُخَلف��اُء الأَ

�ُضول ملسو هيلع هللا ىلص
َّ
ِة والدِّنيوية َبعَد َوَفاِة الر اِلحهم الدِّينيَّ َم�ضَ

�ُضوَل 
َّ
رِة الَّذين َباَيع��وا الر ُه��ُم اأْهُل ) يث��رب( المِديَنِة المن��وَّ

ُروه باأْمَوالِهم واأنُف�ِضهم . ملسو هيلع هللا ىلص واآووه وَن�ضَ
ا�ضُدين َيُقوُم 

َّ
بَعه الم�ْضِلموَن ِفى اْخِتياِر ال�ُخَلَفاِء الر ِنَظ��اٌم اتَّ

َعَلى التَّر�ِضيِح والْنِتَخاِب .

�ُضوِل 
َّ
ِم َبْعَد َوَف��اِة الر

َ
ت��دْت َعن الإ�ْض��،

ْ
ُه��م َقبائ��ُل َعِربيٌة ار

 النبوة .
َ
ِعى بَعْت ُمدَّ َكاِة واتَّ ْت َدْفَع الزَّ ملسو هيلع هللا ىلص وَرَف�ضَ

ْفتَر وُي�ضتخَدُم للدَِّلَلِة َعلى  جلَّ اأِو الدَّ ٌة َتْعِنى ال�ضِّ َكِلمٌة فار�ضيَّ

وَلِة َوِهى الِوزاَرات َحالًيا . اإَداَراِت الدَّ

وِب اأو 
ْ
فِن الَّتى ُت�ضتخ��دُم ِفى الَحر َمجموَع��ٌة َكبيرٌة ِم��َن ال�ضُّ

فى التجارة .

 – ر�ضى اهلل عن��ه – َخرُجوا َعَلْيه 
ٍّ
ُه��م ِفئٌة ِم��ْن َجْي�ِس َعلى

وا التحِكيَم َوَحاَرُبوه وَقَتُلوه – ر�ضى اهلل عنه –  وَرَف�ضُ
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اخُلَلَفاُء الرَّا�ِشُدوَن 



الأن�شطة والتدريبات



وَطُننا العربُّى ) مكاٌن واحٌد وطبيعٌة ُمَتنوعٌة (. الوحدة الأولى :   

)2( وَطُنَنا العربُّى ) الموقُع والم�ساحُة (.                  الدر�سُّ الأََوُل :  

ت�ساري�ُس وَطِنَنا الَعَرِبى .              )5( الدر�ُس الثانى :  

)7( المناَخ و النبات الطبيعي فى وطِنَنا العربى .                الدر�ُس الثالث :  

)9( تدريبات عامة على الوحدة الأولى                                

�سكاَن وَطِنَنا العربى ) الوحدُة والتنُّوُع (. الوحدُة الثانيُة :   

الدر�ُس الأوُل :   توزيُع �سكاِن وَطِنَنا العربى .                               )11(

)14( َكاِن وَطِنَنا العربى .                                   خ�سائ�ُس �سُّ الدر�ُس الثاِنى :  

)17( تدريبات عامة على الوحدة الثانية                                

مٍة .
ُ
ُة بناِء اأ حياَة محمد )ملسو هيلع هللا ىلص( ِق�سَّ الوحدُة الثالثُة :   

اأحوال �سبه الجزيرة العربية قبل ظهور  الإ�سالم .           )19( در�ُس تمهيدُى :   

مُد )ملسو هيلع هللا ىلص( الموُلد والن�ساأَة .                   )22( َمحَّ الدر�ُس الأوُل :  

ِبْعثَته )ملسو هيلع هللا ىلص( .                        )24( الدر�ُس الثانى :   

الهجرُة وبناُء الدولِة .                                  )26( الدر�ُس الثالُث :   

غزواُت الر�سوِل )ملسو هيلع هللا ىلص( »دعوته وكفاحه« .                         )28( الدر�ُس الرابُع :  

تدريبات عامة على الوحدة الثالثة                                     )30(

ا�ِسدون )11-40هـ( . الخلفاُء الرَّ الوحدُة الرابعُة :   

خالفة اأبو َبْكر ال�سديق »رضي اهلل عنه« )11 - 13 هـ( .       )31( الدر�ُس الأوُل :   

اِب »رضي اهلل عنه« )13 - 23 هـ(.        )33( خالفة ُعمًر بن الخطَّ الدر�ُس الثانى :   

ان  »رضي اهلل عنه« )23 - 35 هـ(.     )35( خالفة ُعثْمان بن َعفَّ الدر�ُس الثالُث :   

خالفة علي بن اأِبى َطاِلْب »رضي اهلل عنه« )35 - 40 هـ(.      )37( الدر�ُس الرابُع :  

تدريبات عامة على الوحدة الرابعة                                     )39(

تدريبات عامه على الف�سل الدرا�سى الأول                               )40(

  نماذج امتحانات على الف�سل الدرا�سى الأول .                   )51(

محتويات الكتاب
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الوحدة الأوىل

الدر�س الأول : َوَطُننا الَعربىُّ 

) الـَموقُع والِم�َساَحُة (

ن�ساط ) 1 ( فكر وا�ستنتج:

ن�ستنتج من الخريطة )1(�س2 اأن الموقع الجغرافى للوطن العربى يتمثل فى اأنه:

 • يََقُع وََسَط َقاراِت الَعالـِم الَقديِم الثَّالِث ،........... و............ و............ ، وَتمتدُّ أَرَاضيه فى 
َقارَّتْين ُهَما :  ........ ، ..........  وَيْفِصُل بَينُهما الَبْحُر األْحمُر .

َعلَى: البْحُر ........ والبْحُر ......... والخلِيُج الَعربِى والبحر العربى . • َيُِطلُّ 
والـُمِحيُط الِهْنِدى ............... . َعلَى ُمِحيطْيِن ُهما : الـُمحيُط ............... َغرْبًا  • يُِطلُّ 

الرئيسيتين   العرض  دائرتى  و   .................. الرئيسى  الطول  خط  العربى  بوطننا  يمر   •
.............. و   ،...............

• يمتلك سواحل طويلة على البحار و المحيطات ) ما النتائج المترتبة على ذلك؟ (
.........................................................................................

ن�ساط ) 2 (َلحظ ا�ستنتج :

ن�ساط ) 3 ( تاأمل وا�ستنتج :

الحظ الخرِيَطِة )2( ص4 ثم  أْكِمِل الجْدوَل التَّالى :

قناة ال�ضوي�سم�ضيق باب المندبم�ضيق جبل طارقم�ضيق ُهرمزاأوجه المقارنة

الم�ضطحات المائية  التى 

ي�ضل بينها

الدول التى ي�ضرف عليها 

َن�سْتنتُج ِمَن الَخِريَطِة  )3( �س5 اأنَّ ُحدوَد الوطن الَعربى كالآتى :

ماِل :  ِجِباُل ُطورُوَس والبْحُر ........... • ِمَن  ال�صَّ
.  ............ ............. والبحر  ............. وخليج   رِقِ :  الخليج  • َوِمَن ال�صَّ

 .............. ............. و  • َوِمَن ال�صمال ال�صرقى :  ِجباُل 
................ • َوِمَن الغْرِب :  الـُمحيُط 

• َوِمَن الجنوب : المحيط .......................  ودول وسط القارة اإلفريقية

اأولاً : الأن�سطة 
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وطننا العربى

َعٌة (  ) َمَكاٌن َواِحٌد َوَطِبيَعٌة ُمَتنوِّ

امل�صنع الدوىل لتحويل الورق

اٌت ن�ساط ) 4 ( ِقَيٌم َو�ُسُلوِكيَّ

ُة: إن اهلَل وهَب وطَننا العربىَّ عديَد من الهباِت التى هيَّأْت لوحدتِه وتكامِل   الِوْحَدُة الَعربيَّ

د كلمَتنا لنكوَن قوًة مؤثرًة فى العالِم. أْقطارِه وهذا يدعونا َكَعرٍب إلى أن نوحِّ

ما المساعدات التى يمكن أن تقدمها أى دولة عربية ألخرى إذا ما تعرضت لخطر ما؟

.............................................................................

ــاعد على وحدِة وطنِنا  د العوامل التى تس حدِّ

العربى:

ما الذي يجُب على العرِب ِفْعلُه لتحقيِق وحدٍة 

عربيٍة قوَّيٍة ؟

ثانيااً : التدريبات

اليَة : 1-اأَْكِمِل الِعباَراِت التَّ

ُط ، وِمَن الـَجنوِب الَبحُر ............  ماِل ِجباُل ....... والبْحُر المتوسِّ �أ( يَحدُّ وَطَننا العرَبِى ِمَن الشَّ

حراُء الُكبرى  . والصَّ

ب( يضمُّ الَجَناُح العربىُّ اآلسيوىُّ ...... دَوْلًة وَالَجَناُح العربىُّ اإلفريقى ............. دولة .

جـ ( يطل وَطُننا العربىُّ على ثاَلثِة أذرٍُع َمائيٍة مهمة وَِهى ...... و ....... والخلِيُج .............

د( قامت على أرض الوطن العربى العديد من الحضارات منها الحضارة ...................... 

و الحضارة ...........
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الوحدة الأوىل

َتائُج المترتبُة َعَلى .... ؟ 2-َما النَّ

�أ( الْموِقِع الُجْغرافى للِوَطِن الَعربِى . 

 .....................................................................................
ِم الَوَطِن الَعربى ِفى ممرَّات َمائيِة هامة . ب(تَحكُّ

 .....................................................................................
جـ ( المْوِقِع الَفلَكى لِلوَطِن الَعربى . 

.....................................................................................
د( اْمتِدادِ ُحُدودِ الَوَطِن الَعرَبِى َمَع َظاِهراٍت َطبيعيٍَّة 

.....................................................................................
ُر ..............؟ 3-ِبَم ُتف�سِّ

�أ( األهمية االسَتراتيِجيِة لوطننا العربى . 

..........................................................................................  
ٌة . ب( لِلوَطِن الَعربِى َمَكانٌَة دِينيٌَّة ُمهمَّ

..........................................................................................  
جـ( تقسيم الَوَطِن الَعربى إلى دُوٍل ُمختلَِفِة الِمَساَحِة .

..........................................................................................  
د( األهمية الحضارية للوطن العربي ،                                                                                                        

                     ..........................................................................................  
  4- اأمامك خريطة �سماء للوطن العربى و�سح مدلول الأرقام الموقعة عليها

1- البحر............

2- مضيق.............

3- المحيط ...........

4- جبال ..............

5- دولة ..............

6- دائرة عرض رئيسة .........

)1(
)2(

)3()6(

)4(

)5(
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وطننا العربى

َعٌة (  ) َمَكاٌن َواِحٌد َوَطِبيَعٌة ُمَتنوِّ

امل�صنع الدوىل لتحويل الورق

اري�ُس َوطننا الَعَرِبى الدر�س الثاني : َت�سَ

تأمل الخريطة )5( ص8 واستنتج ما يلى        
• مناطق مرتفعٍة تََتمثَُّل فى الجباِل  مثل جبل ..................و ...................

• مناطق .................. تتمثل فى الهضاب ِمثل ..............و .............
• السهوُل وتتمثُل فى السهوِل الساحليِة والفيضية مثل ...............و ........

................. حيث  تشمل ...............  العربي  الوطن  تضاريس  •  إذًا 
و ............... وسهول...................

 ن�ساط ) 1 ( تاأمل وا�ستنتج

: الأن�سطة اأولاً

 ن�ساط )2 (الكلمات المتقاطعة

 . المتقاطعة  الكلمات  أكمل  ثم  اآلتية  العبارات  مدلول   استنتج 
1- جبال البحر األحمر فى الجناح اآلسيوى

2- واحة مأهولة بالسكان فى ليبيا.

3- نهر بالصومال باإلضافة إلى نهر شبيلى.

4- جبال بدول المغرب العربى وتمتد من الغرب إلى الشرق.

5- هضبة تنحصر بين جبال أطلس التل و جبال أطلس الصحراء.

6- أحد األذرع المائية التى يتحكم فيها الوطن العربى ويفصل 

بين جناحى الوطن العربى اإل فريقى واآلسيوى .

7- دولة تعيش فيها وعاصمتها القاهرة .

8- نوع من السهول غير الساحلية.

9- واحة مصرية مأهولة بالسكان.

1

2

3

4
5

6

7

8

9
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الوحدة الأوىل

ا: الَتْدريباٌت ثانياً

حيحَة ِممْا َبْيَن الَقو�َسْيِن : 1- اْختِر الإَجابَة ال�سَّ

طوِط بَْيَن َسالسِل ِجباِل ) البْحرِ األَحَمرِ – الحَجازِ – َعسيرِ- أطلس( . أ - تََقُع َهضبُة الشُّ
ب - ِمَن الِجَباِل اإللْتوائيِة فى وََطِننا العرَبِى ِجباُل ) البْحرِ األْحمرِ - ُكردِستان – َعِسير – الَيَمِن ( .

ج - تقع هضبة حضرموت فى  )شمال - جنوب - شرق  - وسط( شبه الجزيرة العربية.

بِة : اِليَة ِبَكلَماٍت ُمنا�سِ 2- اأْكِمِل الَعباَراِت التَّ

أ - ِمْن أَْمثلِة التَّكويَناِت الرَّمليَِّة بَْيَن ِمْصرَ وَليبيا بحر..................
ب - تَمتدُّ َهَضبُة نَْجٍد ِفى وََسِط .......................

ج - جبال البحر األحمر تعرف فى السعودية بجبال........... وجبال...........

َطلح الَّذى َتدُل َعَلْيِه الِعَباَراُت الَتاِليُة : 3- اْكُتب الـُم�سْ

)   ( حراِء  مختلفة األشكال واألحجام.   أ - تَجمعاٌت رَمليٌَّة تَنتشُر ِفى ِمَساحاٍت ِمَن الصَّ
)   ( كاُن وتُربَّى ِفيها الَحيواناُت .   حراِء يَعيُش بِها السُّ ب - منخفضات َخْضراُء وََسَط الصَّ
)   ( ْت .     ج - أوْديٌة َكانْت تَملؤها الـِمياُه ِفى الَعْصور القديمة ، ثم َجفَّ

4- حدد اأوجه الت�سابه والختالف بين كل من:

أ - السهول الساحلية والسهول الفيضية مع ذكر مثال لكل منهما .
ب- الواحات واألودية مع ذكر مثال لكل منهما .

ج- جبال البحر األحمر وجبال أطلس.

اأمامك خريطة �سماء للوطن العربي حدد عليها :

أ - البحار و المحيطات التي يطل عليها 

وطننا العربي . 

ب ـ المضايق التي يتحكم فيها وطننا العربي .

ج-بعض الجبال اإللتوائية.

د-بعض الجبال اإلنكسارية.
دائرة االستواءدائرة اإلستواء
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 الف�صل الدرا�صى الأول

وطننا العربى

َعٌة (  ) َمَكاٌن َواِحٌد َوَطِبيَعٌة ُمَتنوِّ

امل�صنع الدوىل لتحويل الورق

الُث : المَناُخ و النبات الطبيعي  ِفى َوطِننا العَربى ر�ُس الثَّ  الدَّ

اأولاً : الأن�سطة

 ن�ساط )1( فكر وحدد

أمامك خريطة صماء للوطن العربي ، حدد عليها األقاليم المناخية ..

 

ــماء مجموعة من األشجار والنباتات الطبيعية التى تنمو فى الوطن العربى حدد اسم اإلقليم المناخى  أمامك أس

الذى تنمو فيه وأهميتها االقتصادية.

ب- السنط : ................................. أ- البلوط الفلينى: .......................... 

د-  الماهوجنى : ............................... ج- اإلستبس : ............................   

هـ- السافانا : ............................

 ن�ساط )2 ( فكر و حدد

 ن�ساط )3( فكر وحدد

أمامك مجموعة من المدن .. بتطابق كل من الخريطة السياسية للوطن العربي ، و خريطة األقاليم المناخية حدد 
إلي أي إقليم مناخي تنتمي هذه المدن وأهم النباتات الطبيعية التي تنمو به .

أهم النباتات اإلقليم المناخي الذي تنتمي إليه المدينة
..........................
 ..........................
 ..........................
 ..........................
 ..........................
 ..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................
.........................

ـ اإلسكندرية .

ـ بيروت .

ـ صنعاء .

ـ طرابلس .

ـ الرياض .

ـ الخرطوم .
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الدرا�صات الجتماعية - الأن�صطة و التدريبات- ال�صف الثانى الإعدادى

الوحدة الأوىل

ا : الَتْدريباٌت  ثانياً

ْع َعالمَة ) ✓ ( اأمام العبارات ال�سحيحة َوَعاَلمَة )×(  اأََماَم العبارات غير ال�سحيحة مما يلى: 1- �سَ

)      ( أ(  يَقُع ُمعظُم وََطِننا العرَبى ِفى الـِمنَطقِة الـَمداريَِّة الـحارَِّة.   

)           (   . ِط ُمعظَم ِمَساَحِة وَطِننا الَعربى  ب( يَشغُل إِقليُم البْحرِ المتوسِّ

)           ( تاء.   جـ( يَتميُز اإلْقليُم الـَمدارِى بِسُقوِط األْمَطارِ الَغزِيرة ِفى َفْصِل الشِّ

)           ( د( تسمى الحشائش الحارة باسم السافانا.     

)  ( هـ( تشغل الغابات المعتدلة معظم مساحة الوطن العربى.   
ُر ... ؟ 2- ِبَم ُتف�سِّ

أ( ارتِفاُع دَرَجِة الحرارَِة َطواَل الَعام َجُنوَب وَطِننا الَعرَبى .

..................................................................................... 
ب( َسُقوُط األْمطارِ َصْيًفا على َجُنوِب َغرِْب  ِشْبه الجزيرِة العربَّيِة .

.....................................................................................
ى الثُّلوُج ِقمَم بَْعض الِجباِل الَعاليِة ِفى وَطِننا العرَبى . جـ( تُغطِّ

.....................................................................................
اِخليِة . ُفوِح الدَّ د( ُسُفوُح ِجباِل أْطلس الـُمواِجهُة للمسطحات المائية أغزَرُ َمَطرًا ِمَن السُّ

.....................................................................................
هـ( تدرج حشائش السافانا فى الطول من الجنوب إلى الشمال.

.....................................................................................
و( األهمية االقتصادية ألشجار السنط.

.....................................................................................
بٍة : اليَة ِبكِلماٍت ُمَنا�سِ 3- اأْكِمِل الِعباَراِت التَّ

أ( ِمَن الَعواِمِل الـُمؤثِّرِة ِفى ُمَناِخ الَوطِن العرَبى ............. و ............. و ..........

ب( يشغل إقليم ................. 80٪ ِمْن ِمَساَحِة الَوَطِن الَِعرَبِى.

َقِة............. جـ( يقُع ُمْعَظُم وَطِنَنا العربِى فى المَنْطِ

د(  تعيش فى حشائش السافانا أنواع عديدة من الحيوانات مثل حيوانات ........... و .............

هـ( تنمو الغابات المعتدلة فوق المنحدرات الجبلية مثل ....... و ........
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 الف�صل الدرا�صى الأول

وطننا العربى

َعٌة (  ) َمَكاٌن َواِحٌد َوَطِبيَعٌة ُمَتنوِّ

امل�صنع الدوىل لتحويل الورق

ُةعلى الوحدة الأولي دريَباُت َعامَّ   تَّ

ْع َعاَلمَة )✓( اأمام العبارات ال�سحيحة َوَعالمَة )×( اأَماَم العبارات غير ال�سحيحة فيما يلى : 1- �سَ

)      ( أ( تَنمُو الَغاباُت الـَمداريَُّة وََسِط وََطِننا العرَبى .       

)      ( ب( يَرْبُِط َمِضيُق ُهرُمزْ بَْيَن الَبْحرِ األْحِمر والـُمِحيِط الِهْنِدى .   

)      ( جـ( يََقُع ُمعظُم وََطِننا العرَبى ِفى الـِمنطَقِة الـمعَتدلَِة .               

)   (                    . التَوائيٌة  ِجباٌل  أطلس   د( ِجباُل 

بٍة . اِليِة ِبكِلماٍت ُمَنا�سِ 2- اأْكِمِل الِعباَراِت التَّ

وِل الَعربيِة ِمَساَحًة دَولُة .......... وَتقُع ِفى َقارِة ............ أ( أْكبُر الدُّ

ب( تَمتدُّ ِجباُل أطلَس ِفى ثاََلِث دُوٍَل َهى  ............ و .............. و .........

دٍة وَهى ........... و ............ و ............ ج( يَتأثَُّر ُمناُخ وََطِننا العرَبى بَِعواِمَل ُمتعدِّ

ــَماِل  ــاَحِة وَطِننا العرَبى وَيمتدُّ بَْيَن إقليِم ..... ِفى الشَّ َحراوى َحوالى ........ ٪ ِمْن ِمَس ــغُل اإلْقليُم الصَّ د( يَْش

وإْقليِم ......... ِفى الَجُنوِب .

هـ( يَطلُّ وََطِننا العرَبى َعلَى بحار مثل البْحُر ..........   وخلجان مثل ...................

3- ِبَم ُتف�سُر ..؟

أ( األهِميُة االْقِتَصاديَُّة لوَطِننا الَعربى .

بيعيَِّة للَوَطِن الَعرَبى . ب( أهِميُة الـُحُدودِ الطَّ

دِة الـِمَساحِة . ج( انْقَساُم وََطِننا الَعربى لُِدوٍل ُمتعدِّ

د( تكون الثُّلوُج على ِقمَم بَْعِض ِجَباِل وََطِننا العرَبى .

ودَاُن ِمْن أَهمِّ المَناِطِق الرََّعويِة ِفى وََطِننا العرَبى . هـ( تُعدُّ السُّ
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الدرا�صات الجتماعية - الأن�صطة و التدريبات- ال�صف الثانى الإعدادى

الوحدة الأوىل

اليِة َعَليها : 4-لحظ الخريطة واْكُتْب َمْدلول الأْرَقاِم التَّ

3- دَولَُة ........ 2- المحيُط ........   1- البحُر.......  

6- َمضيُق........ 5- دَولَُة ........   4- َمِضيُق ........  

8- دولة ..........             9- دولة .......  7- البْحُر ......  
10- المحيط .........

6

)                         ( • َمِضيٌق يَِصُل بَْيَن الـُمِحيِط الهْنِدى والـَبْحرِ األحْمرِ.    

)                         ( ِط.       • َقناٌة تَصُل البْحرِ األحمرِ بِالَبْحرِ المتوسِّ

)                         ( • ِجباٌل التوائِيٌة تَمتدُّ ِفى باِلدِ المْغرِِب العرَبى.     

)                         ( ِط.     • َمِضيٌق يَِصُل بَْيَن الـُمحيِط األْطلْنطى والَبْحرِ  الـمتوسِّ

)               ( • َهَضبٌة تَقُع وََسِط ِشْبه الَجزيرِة الَعربيَّة .     

َماِل ِمَن الَغابَاِت الـَمَدارية           )                         ( • َحَشائُِش تَنمو َجُنوب وََطِننا العرَبى إلى الشَّ

 )                         ( ْمِغ الَعربى .      • أْشَجارٌ نَْحُصُل ِمنها َعلَى الصَّ

دائرة اال�ستواء

5- اكتب مات�سير اإلية العبارات التالية:



11  الف�سل الدرا�سى الأول

�سكان وطننا العربى»الوحدة والتنوع«

امل�سنع الدوىل لتحويل الورق

الدر�س الأول : َتْوزيُع �ُسكاِن َوَطِننا الَعربى

كاِن فى الَوَطِن الَعربى بَيَن َعاَمْى 2000 ، 2006م ؟ بَْيَن َعددِ السُّ الَفرُق   أ- َما 
 ......................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

اِن الَوَطِن الَعربى بَيَن َعاَمْى 2000، 2006م ؟ ُر الَفرَْق بَْيَن َعَددِ ُسكَّ  ب- بَِم تُفسِّ
...........................................  ......................................................................................................................................................

 ن�ساط )1( فكر وا�ستنتج

ن�ساط )2( َلِحْظ َواكتب

ن�ستنتج من �ل�سور �أن �رتفاَع َن�ْسَبِة �لوفياِت يرِجع �إلى:

1-انْتَشارِ...................... و...................... 

2-ِقلَِّة ......................   

ِت؟ ِذه الم�ْسِكلاَ تى ُتعانى ِمْن هاَ ِة الَّ بيَّ ع�ضاَ الدُّوِل العراَ اكتب باَ

...............................................................
...............................................................

ورَ الَّتى أَماَمك وَأْكِمِل الِعَبارَاِت التالية: َلِحِظ الصُّ

�سحايا احلروب اأطفال يعانون من الأمرا�ض والأوبئة

اأوًل : الأن�سطة

لحظ الشكل ص21 ثم أجب :

الوحدة الثانية
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الوحدة الثانية

الدرا�سات الجتماعية - الأن�سطة والتدريبات - ال�سف الثانى الإعدادى

تأمل خريطة كثافة السكان في الوطن العربي في الكتاب المدرسي ثم استنتج مايلي:

• مناطق مرتفعة الكثافة مثل وادى النيل ودلتاه فى   ..................... 

• مناطق متوسطة الكثافة مثل الجهات الساحلية فى بالد  ............... ، وشمال 

..............

• مناطق منخفضة الكثافة مثل هضبة الشطوط بالجزائر وشمال ............ ، وإقليم 

مريوط وشمال ..................  فى مصر

• مناطق نادرة السكان مثل ..............................

ن�ساط )3( تاأمل  واأكمل

ْكَل التَّالى: علي َضْوِء َما درست أْكِمِل الشَّ

الم�سكلة ال�سكانية فى الوطن 

العربى

دول العجز ال�سكانىدول الفائ�ض ال�سكانى

تعانى من:

1-زيادة فى..............  

2-نق�ض..................

تعانى من:

1- نق�ض فى................

2- زيادة فى............

لُّ هذه الم�سكلِة من خلِل: ويمكُن حاَ

اِنى. ائ�ِض ال�سكَّ ِة لإن�ساِء م�ساريعاَ ُكبْرى فى دوِل الفاَ 1-توفيِر الموارِد الماليَّ

................................................................-3    ................................................-2

اأمامك مجموعة من العوامل الموؤثرة في توزيع ال�سكان �سنفها فى الجدول التالى 

الت�ساري����ض - الأن�سطة القت�سادية - المناخ - ال�سراع���ات والحروب - النقل والموا�سلت - موارد 

المياه - التربة الخ�سبة

ن�ساط )4( فكر و�سنف

ن�ساط )5( فكر وا�ستنتج

عوامل ب�سرية عوامل طبيعية

•

•

•

•

•

•



13  الف�سل الدرا�سى الأول

�سكان وطننا العربى»الوحدة والتنوع«

امل�سنع الدوىل لتحويل الورق

ثانًيا :الَتْدريباٌت 

اِليَة: 1- اأكِمِل الِعَباَراِت التَّ

�أ-يَجَمُعنا نَحُن الَعرَب....................  و ........................ وتَارِيٌخ وَاحٌد.

ب- يَبلُُغ َعَددُ ُسكاِن الَوطِن الَعربِى .......................
جـ- يَعِيُش ُسكاُن الَوطِن الَعربى َعلَى الِجَباِل فى .......................... وَالَيمِن.

............... د- تعان���ى عدة دول عربية من نقص األيدى العامل���ة مثل ........... و 
هـ- يقل السكان فى المناطق ذات المناخ .................. و .................

ُعوديِة ِمْن َحْيُث: َر وال�سُّ 2- َقاِرْن َبْيَن ِم�سْ

-َكْيفيَِّة َحلِّها. وْلتيِن.  لبيَِّة َعلَى الدَّ - اَثَارَها السَّ انيِة ِفى ُكلِّ منهما.  كَّ - المْشِكلَِة السُّ
ا َيلى: حيحِة  ِممَّ ِحيحِة وَعَلَمِة )×( اأَماَم الِعَباَراِت َغْيِر ال�سَّ ْع َعَلمًة )✓( اأَمام الِعَباَراِت ال�سَّ 3- �سَ

)  ( ودَاِن.    انِيُة ِفى وَادِى النِّيِل بمْصرَ والسُّ كَّ أ- تَرتَفُع الَكَثاَفُة السُّ
)  ( ْهليِة الِخْصَبِة.    اُن اإلَقاَمَة ِفى المَناِطِق السَّ كَّ ُل السُّ ب- يُفضِّ
)  ( انيُة ِفى المَناِطِق الرََّعويَِّة.     كَّ جـ- تَنَخفُض الَكَثاَفُة السُّ
)  (      . د- يبلغ معدل نمو سكان الوطن العربى ٪3.6 

ُر..؟ 4 – ِبَم ُتف�سِّ

َحارِى ِفى الَواَحاِت. اُن الصَّ أ-يَعيُش ُسكَّ
.......................................................................    

كانِيِة َعلَى المرتفعات . ب-انِْخفاُض الَكَثافِة السُّ
......................................................................     

كانَِيِة ِفى المِدِن. جـ-ارْتِفاُع الَكَثافِة السُّ
.......................................................................    

د- ارتفاع نسبة الوفيات فى بعض دول الوطن العربى.
........................................................................   

5- ما العلقة بين كل من:

أ- النقل والمواصالت و توزيع السكان.
.............................................................................

ب- ا لحروب والصراعات والنمو السكاني .
.............................................................................

ج- التضاريس وتوزيع السكان.
.............................................................................

6- ما المق�سود بـ :- 

أ- النمو السكانى  .............................................................
ب-زيادة طبيعية      ............................................................
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الوحدة الثانية

الدرا�سات الجتماعية - الأن�سطة والتدريبات - ال�سف الثانى الإعدادى

اِن َوَطِننا الَعربى اِئ�ُس �ُسكَّ الدر�س الثاني :َخ�سَ

لحظ الشكل التالى وأكمل الناقص :

البُدو الرحُل

يعي�سون فى

يعملون بــــ

تتناق�ُض اأعداُدهم 

ب�سبب

موقُف الدوِل 

العربيِة يتمثُل فى

الريفيون

تعمُل الدوُل العربية على 

توطينهم وا�ستقرارهم

الهجرُةاإلى اُلُمدن

ن�ساط )1( فكر وا�ستنتج

وِل الَعربيَِّة فى نِْسبِة اللِْتحاِق  أ- أْكبُر الدُّ

بالتَّعليِم ................... وَأقلَّها 

...................

وِل الَعربيَِّة أْعلَى ِمْن الُمتوسِط  ب- أىُّ الدُّ

قبل  بالتَّعليِم  اللْتحاِق  نسبة  في 

؟ الجامعي فى وَطِننا الَعربى وأيُّها أَقلُّ

وُل األعلى..................... •الدُّ

.................... األقلُّ  وُل  • الدُّ

الَفلسِطينيين  ِحرْص  ِفى  رَأيَك  جـ- َما 

كَل الَبيانِى الَّذى أَماَمك وَأِجْب َعِن األْسئلِة التَّالِيِة : َلِحِظ الشَّ

ن�ساط )2( لحظ وا�ستنتج

ن�سبُة االلتحاِق بالتعليِم قبل الَجاِمعى ببع�ِض الدوِل العربيِة

اأوًل : الأن�سطة
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ن�ساط )3( فكر واكتب

لَها. الُمْجَتِمِع  وَحاجِة  إقاَمِتَك  مكاِن  فى  السيداُت  تمارُسها  التى  األعماَل  ْل   )أ( سجِّ

السبب. واذكر  اآلن،  حتى  المرأة  لتمارسها  التى  واألعمال  المهن  )ب( حدد 

حاجُة المجتِمع لها االأعماُل

ن�ساط )4( موقف وقرار

على ضوِء ما دَرَْسَت وبالستعانِة  بمكتبِة الِمدرسة اِدْرُس المشكلَة التَّالَيَة:

معلومات حول الم�سكلة

حلوُل َمقترحٌة للم�سكِلة

- تهاجُر اأعداد كبيرٌة من اأهِل الريِف اإلى الُمَدِن كلَّ عاٍم.

- تزاِيد اأعداُد �سكاِن المُدِن على ح�ساِب الرِيف.

- يوجُد نق�ٌض فى الَعمالِة الزراِعيِة وارتفاُع اأ�سعاِرها.

- تعانى المدُن من م�سكاٍلت متعدٍدة ب�سبِب هذه الهجرِة.

- تجذُب الخدماُت المتوافرُة فى المُدِن اأَهَل الريِف اإليها.

-اإ�سدًار قانوِن ِيمنع انتقاَل اأِهل الريِف اإلى المدِن .

-توفيُر فر�ٍض جيَّدٍة للحياِة والعِمل الأِهل الريِف .

الحلُّ الَّذِى اخترته

�سبب اتخاذ القرار

حلول بديلة

الهجرة من الريِف اإلى المدِنالم�سكلِة
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ثانًيا : الَتْدريباٌت

بِة: اليَة بالكِلَمِة المَنا�سِ 1- اأْكِمِل الِعَباَراِت التَّ

الرُّحُل بِحرَفِة ................ البُدو   أ- يَعمُل 
اُن الرِّيِف ...............٪ ِمْن ُسَكاِن الَوطِن الَعربى. ب- يَُمّثُل ُسكَّ

جـ- من ُمْشكالِت الُمُدِن فى الدوِل العربيِة ظهورُ .............................

د- يعمل سكان الريف بحرفة.............................

ا يلى: 2- اْكُتب الم�سطلحاِت الَّتى تدُل على كِل عبارٍة ممَّ

)   ( �أ- إنْفاُق َشْخٍص َعلى َمجموعٍة ِمَن األْفرادِ .   

)   ( خص لمهارَاِت الِقرَاءِة والِكَتابِة.    ب- افتقادُ الشَّ

)   ( جـ-َحىٌّ يَنشأ دُوَن تَْخطيٍط.     

3- ِبم ُتف�سُر ...؟

أ- تَناقُص نسبة ُسكاِن البَدو فى الَوَطِن الَعربى .

.......................................................................... 
يُع الحكوماِت الَعربيِة لَتناقَص أْعدادِ البدو وتصديها لتناقص سكان الريف . ب- تشجِّ

.......................................................................... 
جـ- مكانة المرأَِة الُمتميزٍة ِفى الَوطِن الَعربى.

.......................................................................... 
د- ارْتَِفاُع نِسَبِة اإلَعالَِة ِفى الَوَطن الَعربى.

.......................................................................... 
تائُج المترِتبُة َعَلى.......؟ 4-َما النَّ

�أ-تَزايِد األْحَياِء الَعْشوائيِة َحْوَل المُدِن. 

 ...........................................................................
ب- اْستمرَارِ الِهْجرَِة ِمَن الرِّيِف إلى المدن .

...........................................................................
ج- اهتماِم الوطن العربى بالمرأة.

...........................................................................
5- قارن بين:

العربي. بالوطن  الكثافة  متوسطة  - المناطق  الكثافة  مرتفعة  - المناطق 
. معيشتهم  وأنماط  نسبتهم  حيث  من  والحضر  والريفيون  الرحل  - البدو 
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ٌة َعَلى الِوْحَدِة الثانية َتْدريباٌت َعامَّ

اليَة: 1- اأْكمِل الِعَباَراِت التَّ

اُن .............. ِفى الَواَحاِت. أ- يَِعيُش ُسكَّ

اُن الَوطن الَعربى ......... ٪ ِمْن ُسّكاِن الَعالَِم. ب- يُمثُِّل ُسكَّ

وُل الَعربيُة بِتْعليِم ......... ألنَّهنَّ ُمشارَِكاُت ِفى التَّنميِة. جـ- تُهتُم الدُّ

نِسبُة األميَِّة ِفى الَوَطن الَعربى .................. د- تَبلُغ 

هــ- يعمل البدو الرحل بحرفة .................

و- يمثل سكان الحضر............٪ من سكان الوطن العربى.

َة على خريطِة الَوَطِن العربِى. ْع الكثاَفة ال�سكانيَّ 2- ِبا�سْتخَداِم ِمْفتاِح الَخريِطة وزِّ

ُر....؟ 3- ِبم ُتف�سِّ

وِل الَعربيِة بِنْشرِ التَّعليم. أ- اْهتماُم الدُّ

...........................................................................

كانيِة ِفى المُدِن. ب- ارْتفاُع الَكثاَفِة السَّ

...........................................................................



18

الوحدة الثانية

الدرا�سات الجتماعية - الأن�سطة والتدريبات - ال�سف الثانى الإعدادى

جـ- تَْفضيُل ُسكاِن لُبَنان َسْكَنى الجباِل.

.............................................................................
د- التزايد المستمر لسكان الوطن العربى.

.............................................................................
هـ- انخفاض الكثافة السكانية فوق المرتفعات.

.............................................................................

حيحِة حيحِة، وَعَلمَة )×( اأَماَم الِعَبارات َغْيِر ال�سَّ ْع َعلمَة )✓( اأَماَم العَباَراِت ال�سَّ 4-  �سَ

ا َيلى:  ِممَّ

)  ( َكثيٍر ِمن ُحُقوِقها ِفى الَفْترِة األِخيرِة.  َعلى  الَعربيَُّة  المرْأُة  أ- َحصلِت 

)  ( اُن الرِّيِف َغالبيَة ُسكاِن الَوَطِن الَعربِى      ب- يُمثُل ُسكَّ

)  ( كانيُة ِفى  المناطِق الرَّعويِة     جـ- تنخفُض الَكثافُة السُّ

5- ما النتائج التى تترتب على...؟

أ- هجرة السكان بأعداد كبيرة من القرى إلى المدن فى الوطن العربى.

.............................................................................

ب- اختالف توزيع السكان بالوطن العربى.

.............................................................................

ج- ظهور المدن البترولية فى بعض دول الوطن العربى.

.............................................................................

6- اكتب المفهوم اأو الم�سطلح التى تعبر عنه العبارات التالية:

)    ( أ- قيام شخص باإلنفاق وتحمل مسئولية اآلخرين.   

)    ( ب- األفراد الذين هم فى سن العمل و القادرين على العمل   

)    ( والذين يعملون فعلًيا أو يبحثون عن عمل.    

)    ( هـ- عدد األطفال الذين يمكن أن تنجبهم المرأة الواحدة.  

)    ( د- نسبة عدد السكان إلى المساحة التى يقيمون عليها.  
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 ملسو هيلع هللا ىلص
ٌ
د  مَّ حياة محُ

در�س تمهيدى : اأحوال �شبه الجزيرة العربية 

               قبل ظهور الإ�شالم

اأوًل: الأن�شطة

          الحياُة ال�سيا�سيُة

النظاُم ال�سائُد هو :...............

من �سفاِت �َسْيخ القبيلِة: .............

اأ�ْسهُر القبائِل : .............

الحياة االقت�سادية

عَى فى منطقِة: ...................... عرفوا الرَّ

عرفوا زراعَة َبْع�ِض الحبوِب،  و..................

عرفوا ال�سناعاِت مثل .........................

ة رحلتان تجاريتان هما : ...................... كان لأهل َمكَّ

ن�شاط )2( فكر واأكمل

َكَل التاِلى ْوِء ماَدَر�ْشَت عن اأحوال �شبه الجزيرة العربية قبل الإ�شالم اأكِمْل ال�شَّ على �شَ

ن�شاط )1( لحظ وحدد 

   اأمامك خريطة للعالم قبل مجىء محمد )�شلىاهلل عليه و�شلم(

اأ-حدد عليها با�شتخدام الألوان ما يلى

1- دولة الروم.

2- دولة الفر�س.

3- دولة الهند .

4- �شبه الجزيرة العربية. 

العبادات  اأ�شهر  التالى  الجدول  فى  اأكتب  ب- 

محمد  مجىء  قبل  منها  كل  فى  انت�شرت   التى 

�شلى اهلل عليه و�شلم .

�شبه الجزيرة العربية دولة الهند دولة الفر�س دولة الروم

............................... ....................... ....................... .......................
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ن�شاط )3( كلمة ال�شر

ا�ش��تنتج مدلول ما ت�ش��ير اإليه كل عبارة من العبارات التالية ثم ا�ش��طبه من اللوحة التى اأَماَمك َو�َش��ْوَف 

. 
ِّ
ر يتبقَّى لك مجموعة ِمَن الُحُروِف اأعد ترتيبها واكت�شف كلمة ال�شِّ

ا للِبالِد . ِة ديًنا ر�شميًّ - َدولٌة اْعترفْت بالم�شيحيَّ

اِر . - َدولٌة اْنَت�شرْت ِبها ِعَباَدُة النَّ

- ِمَن الَحَيواَناِت الَّتى ُتعبُد ِفى الِهْنِد .

الُم . الًحا َعَلْيه ال�شَّ - َقُوٌم اأر�شل اللَّ�ُه اإليهم �شَ

الُم . - َقْوٌم اأر�َشل اللَّ�ُه اإليهم ُهوًدا علْيه ال�شَّ

َناِم الم�ْشُهوَرِة فى �ِشْبه الَجزيرِة الَعربيِة . - ِمَن الأ�شْ

َفاِت �َشْيخ الَقبِيلِة . - ِمْن �شِ

 هى .................
ِّ
ر َكلمُة ال�شِّ

امورلا

للبهـثح

فعطامك

راعلوم

�ضدةادة

ةرقبلا

الوحدة الثالثة

ما الأخالق التى يجب اأن تت�شف بهاوت�شعى 

لن�شرها بين النا�س ؟

........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

ما الأخالق ال�شيئة التى تكره اأن تت�شف بها 

ول تحب اأن يت�شف بها النا�س ؟

........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

ماذا  يحدث اإذا �شادت الأخالق الحميدة بين اأفراد المجتمع ؟

............................................................................................................

............................................................................................................

التم�س���ك بالأخالق الحميدة: لق��د خلق اهلل الإن�ش��ان لعبادته ولتعمير الأر�س ، واأمره بالتم�ش��ك 

بالأخالق الحميدة ون�شرها بين النا�س 

اٌت ن�شاط )4(  ِقَيٌم َو�ُشُلوِكيَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص
ٌ
د  مَّ حياة محُ
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 ملسو هيلع هللا ىلص
ٌ
د  مَّ حياة محُ

ثانيًا : الَتْدريباٌت 

حيحِة وَعاَلمَة )×( اأَماَم الِعباَرِة  غير ال�شحيحة  ْع َعالمَة )✓( اأَماَم الِعبارِة ال�شَّ   1-�شَ

ا يلى: ممَّ

)       ( وُم ِفى ُحكِمهم للِباَلِد المحتلَِّة َعَلى الُقوِة والَقْهِر .    
ُّ
)اأ( اْعَتمَد الر

)       ( �ِس.      
ْ
)ب( اَنت�َشرِت الدِّيانُة الم�شيحيُة ِبدْوَلِة الُفر

)       ( َبِقى .      )ج�( َقاَم المْجتمُع الِهندىُّ َعَلى التَّمييِز الطَّ

)       ( اَلُم.   ِة َقبَل ِدين اإبَراهيِم َعَلْيه ال�شَّ ناِم �ِشبه الجزيرة الَعربيَّ )د( َدَخلْت ِعباَدُة الأ�شْ

ر؟ 2-ِبم ُتَف�شِّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. ِة َمهًدا ِلر�َشالِة ُمحمَّ اأ- جعل اللَّ�ُه �ِشبه الجزيَرِة الَعربيَّ

.................................................................................................................................................

ب- َهاَلك َقْوِم َعاٍد َوَثموَد َو�َشَباأ .

.................................................................................................................................................

ج�- المَكانة التِّجارية المتميَزة ِلمكة .

.................................................................................................................................................

ِة ِمْن َحْيُث الدول التى احتلتها ، �شيا�شتها  وِم َواِلْهنِد َو�ِشبه الجزيَرِة الَعربيَّ
ُّ
�ِس والر

ْ
3-َقاِرن َبْيَن كل من: الُفر

اِئَدة ِفى ُكلٍّ ِمْنَها. قبل ظهور الإ�شالم: فى الحكم ، والعبادات ال�شَّ
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�شاأَُة د ٌ »ملسو هيلع هللا ىلص« المْولُد والنَّ الدر�س الأول :ُمحمَّ

اأوًل: الأن�شطة

ن�شاط )3( ا�شتنتج وتعلم

ي�ساعد الأغنام اإذا مر�ست اأو اأ�سيبت ب�سوء

�سفات 

اكت�سبها 

الر�سول 

ملسو هيلع هللا ىلص من 
حرفةالرعى

يرعى الأغنام من بداية اليوم اإلى اآخره 

يحر�ض الأغنام وينام بجوارها 

يحفظها من الحيوانات المفتر�سة

�شجل ال�شفة التى تعبر عنها كل عبارة من العبارات التالية فى المربع المقابل لها :

ن�شاط )2( فكر وا�شتنتج

اق��راأ الن�س الَّذى اأمامك ثم و�ش��ح ... 

من هم :

● خير فرقة : العرب .

● خير قبيلة : ............. .

● خير بيٍت : ............. .

● خير نف�س : .............. .

البطاقة المحمدية

● ا�سم الوالد : ................ . ● ال�سم : ................ .    

● ا�سم العائلة : ................ . ● ا�سم الجد : ............. .     

● ا�سم المر�سعة : ................ . ● اللقب : ............. .    

● مكان الميالد : ................ . ● ا�سم الأم : .............. .    

● اأول حرفة عمل بها : ................ ●تاريخ الميالد : .............. .   

●  القبيلة:............... .     ● اأولى زوجاته : ................ .

●ثانى حرفة عمل بها : .............. .  

�سعد �سلى اهلل عليه و�سلم على المنبر »فقال : 

م���ن اأنا ؟ فقالوا : اأنت ر�سول اهلل عليك ال�سالم ، فقال : 

اأن���ا محمد بن عبد اهلل بن عبد المطلب . اإن اهلل خلق 

الخل���ق ثم جعلهم فرقتين فجعلن���ى فى خير فرقة ، ثم 

جعله���م قبائل فجعلنى ف���ى خيرهم قبيلة ، ثم جعلهم 

بيوًتا فجعلنى فى خيرهم بيًتا وخيرهم نف�ًسا« . 

من خيرة العرب

ن�شاط )1( ا�شتنتج وتعلم



23
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 ملسو هيلع هللا ىلص
ٌ
د  مَّ حياة محُ

ثانيًا : الَتْدريباٌت 

ويِب الَخَطاأ : ا َيلى َمَع َت�شْ ِحيحِة ِممَّ حيحِة وَعاَلمَة )×( اأََماَم الِعَباَراِت َغْيِر ال�شَّ ْع َعالمَة )✓( اأَماَم الِعَباَراِت ال�شَّ 1- �شَ

)     ( الُم .    �ُشوِل ملسو هيلع هللا ىلص اإلى  اإ�شماعيل بِن اإبراهيم- َعلْيهما  ال�شَّ
َّ
اأ- َيمتدُّ َن�شُب الر

)     ( عديِة َثاَلث �َشَنواٍت.           �ُشوُل ملسو هيلع هللا ىلص ِفى َبْيِت َحليمَة ال�شَّ
َّ
ب- َمَكث الر

)     ( اِدِق الأِميِن.                          �شوُل ملسو هيلع هللا ىلص ِفى �َشَباِبه بال�شَّ
َّ
ج�- ُعِرَف الر

)     ( ه اأبى َطالِب  للتجارة فى �ِشنِّ الَخام�شِة َع�َشر .                �شوُلملسو هيلع هللا ىلص َمَع عمِّ
َّ
 د - َخرَج الر

ُر ...؟ 2- ِبَم ُتف�شِّ

�ُشوِل ملسو هيلع هللا ىلص اإلى ِدَياِر َبنِى �َشْعٍد .
َّ
�َشال الر

ْ
اأ – اإر

..........................................................................................................................................................   

�شوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِبَعاِم الِفيل .
َّ
ب – َت�شمية الَعاِم الَّذى ُوِلد ِفيه الر

..........................................................................................................................................................  

�ُشوِل ملسو هيلع هللا ىلص.
ّ
َواِج ِمَن الر يدِة َخديجِة َعَلى الزَّ ج� - ِحر�ُس ال�شَّ

..........................................................................................................................................................  

3- اْذُكِر المْوقَف الَّذى ُيوؤُيد �شحَة العبارة التالية :

ه �َشيُكوُن َلُه �َشاأٌن َعِظيٌم. داِن اأنَّ - لقد كان َمْوِلُده َوُطفولُته يوؤكِّ

..........................................................................................................................................................  

اٌت ن�شاط )4( ِقَيٌم َو�ُشُلوِكيَّ

الرَّحمُة والَعْطُف َعَلى الآخِرين : لقد كان الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص عطوًفا رحيًما بالإن�شان والحيوان ، وقد 

ظهرت رحمته وعطفه عند رعيه لالأغنام وم�شاعدته لالآخرين .

اذكر موقًفا من حياتك كنت فيه رحيًما بالآخرين.  اذكر بع�س مظاهر العطف والرحمة .
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ما ال�شفات التى تحر�س على دعوة النا�س 

اإليها ؟

................................................................ •

ماذا يحدث اإذا قام كل اأفراد المجتمع بالدعوة اإلى الخير ؟

................................................................................................ •

النا�س  تدعو  عندما  تتبعها  التى  الأ�شاليب  ما 

لفعل الخير ؟

........................................................................ •

اٌت ن�شاط )3( ِقَيٌم َو�ُشُلوِكيَّ

الدعوة اإلى الخير: من ال�شفات التى حث عليها الإ�شالم واأمرنا بالقيام بها.

   رف�س النجا�شي اأن ي�شلم الم�شلمين  

  حتى يكلمهم في �شاأن دينهم 

 فتحدث اإليه جعفر بن اأبي طالب

  ،فقال : اأيها الملك كنا قوًما

 اأهل جاهلية نعبد الأ�شنام وناأتي   

الفواح�س ونقطع الأرحام ، فبعث اهلل

اإلينا ر�شوًل نعرف ن�شبه و�شدقه

و اأمانته فدعانا اإلى اهلل لنوحده ، 

واأمرنا ب�شدق الحديث واأداء الأمانة

و�شلة الرحم ف�شدقناه واآمنا به فظلمنا 

قومنا وعذبونا فجئنا اإلى جوارك ع�شى األ

نظلم عندك ، فرف�س النجا�شي ت�شليمهم . 

- ما ال�شفات التي كان يت�شف بها العرب  

     في الجاهلية؟          

................................................................

- ما ال�شفات التي ات�شف بها العرب بعد   

  مجئ الر�شول اإليهم ؟

................................................................

- ما ال�شفات التي ات�شف بها النجا�شي ؟

 ................................................................

 - لماذا اختار الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم 

للم�شلمين الهجرة للحب�شة؟

 ................................................................

ن�شاط )2( فكر وا�شتنتج
اقراأ الن�س التالي ، ثم اأجب عما يلي :

الدر�س الثاني :ِبْعَثُته )ملسو هيلع هللا ىلص(

على �شوء درا�شتك لخ�شال النبى محمد )�شلى اهلل عليه و�شلم( اذكر موقًفا من حياتك يدل على تم�شكك 

باإحدى هذه ال�شفات.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

ن�شاط )1( �شفات و مواقف

اأولً: الأن�شطة



25
 الف�سل الدرا�سى الأول

 ملسو هيلع هللا ىلص
ٌ
د  مَّ حياة محُ

ثانيًا : الَتْدريباٌت 

بِة : اِليَة بالَكِلَمِة المَنا�شِ 1- اأْكِمِل الِعباَراِت التَّ

َد ِفيه. �ُشوُل ملسو هيلع هللا ىلص َيخُرُج اإلى ....................... ليتعبَّ
َّ
اأ – َكاَن الر

ب- َكاَنْت اأوَل َمْدَر�شٍة ِفى الإ�ْشاَلِم َداُر ........................... .

ه ................... . ه ........................ ، بيَنما َحاَرَبه َعمُّ �ُشوَل ملسو هيلع هللا ىلص ِفى َدْعوِته عمُّ
َّ
ج� - �َشاند الر

لى ........................ . د – َكاَنْت اأوُل ِهْجَرٍة للم�ْشلميَن اإِ

ِويِب الَخَطاأ : ا َيلى َمَع َت�شْ ِحيحِة ممَّ حيحِة ، وَعاَلمَة )×( اأَماَم الِعَباَراِت َغير ال�شَّ ْع َعالَمَة )✓( اأَماَم الِعباَراِت ال�شَّ 2- �شَ

)      ( َبعيِن ِمْن ُعمِره.             
ْ
�شوُل ملسو هيلع هللا ىلص ِفى �ِشنِّ الأر

َّ
اأ – ُبِعَث الر

)      ( َبع �َشَنواٍت .       
ْ
ريُة اأَر ِت الدَّعوُة ال�شِّ

َّ
ب – ا�شتمر

)      ( �ُشوِل ملسو هيلع هللا ىلص.        
َّ
ج�– َكاَن الإ�شَراُء والمْعراُج َتْثبيًتا وتْكِريًما للر

ُل َعَلى َما َيلى : 3- اْذُكْر َمْوِقًفا ُيدلِّ

ِة ِفى الإ�ْشاَلِم .   اأَ
ْ
اأ – اأهميَّة المر

  ........................................................................................................................................   

ِة . ْعوِة الإ�ْشاَلميَّ ب – َعداء اأُبو َلهٍب للدَّ

  ........................................................................................................................................  

4- بم تف�شر...؟

اأ- خروج الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم اإلى غار حراء.

  ........................................................................................................................................  

ب- رف�س قري�س لدعوة الإ�شالم.

  ........................................................................................................................................  

ج�- هجرة الم�شلمين اإلى الحب�شة.

 ........................................................................................................................................  

5- ماذا يحدث اإذا...؟

- اكتفى الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم بالدعوة لدين الإ�شالم فى مكة فقط.

  ........................................................................................................................................  
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ن�شاط )3( اقراأ وا�شتنتج

عن  اأجب  الن�شو�س  لهذه  قراءتك  خالل  من 

الأ�شئلة التالية .

• بما و�شف البند الأول من المعاهدة                الم�شلمين ؟
......................................................................

ا من حقوق الإن�ش��ان  • كف��ل البند الثانى حقًّ
فما هو ؟......................................

مهًم��ا  واجًب��ا  الثال��ث  البن��د  و�ش��ف   •
مواطنيه��ا  تج��اه  الدول��ة  واجب��ات  م��ن 

؟ ه��و   فم��ا  عقائده��م  اخت��الف  عل��ى 

......................................................................

•الم�س���لمون م���ن قري�ش ويث���رب ومن 
تبعه���م فلحق بهم وجاهد معهم اأمة 

واحدة من دون النا�ش .

•لليهود دينهم وللم�سلمين دينهم اإالَّ 
من ظلم واأثم فاإنه ال يهلك اإالَّ نف�سه 

واأهل بيته .

•من خرج من المدينة اآمن ، ومن قعد 
اآمن اإالَّ من ظلم واأثم .

من ن�سو�ش �سحيفة المدينة:

)حقوق وواجبات(

وَلِة الدر�س الثالث :الـِهْجرُة َوبَناُء الدَّ

ن�شاط )1( فكر واأكمل
من ر�شائل الم�شجد فى دولة الإ�شالم :

1- ر�شالة ............................         2- ر�شالة .............................

3- ر�شالة ............................

ن�شاط )2( فكر وا�شتنتج

من خ��الل الن�س الذى اأمامك اأجب عن الأ�ش��ئلة 

التالية: 

• م��ا القي��م الت��ى تم�ش��ك بها عب��د الرحمن بن 
عوف و�شعد بن الربيع ؟

........................................................................

. • �شف المجتمع الذى ت�شوده المحبة والإخاء 
........................................................................

. لت فيه �شديًقك على نف�شك  • اذكر موقًفا ف�شَّ
.........................................................................

• عندم���ا اآخى الر�س���ول ملسو هيلع هللا ىلص بين عبد 
الرحم���ن بن ع���وف و�س���عد ب���ن الربيع 

االأن�س���ارى ، ق���ال �س���عد : اإن���ى اأكثر 

االأن�سار مااًل فخذ ن�سف مالى ، وانظر 

اأى زوجت���ي اأعج���ب اإلي���ك ، فاأطلقه���ا 

وتكون زوًجا لك ، فقال له عبد الرحمن 

ب���ن ع���وف : ب���ارك اهلل لك ف���ى اأهلك 

ومالك ، دلنى على ال�سوق .

االإيثار

اأوًل الأن�شطة
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 الف�سل الدرا�سى الأول

 ملسو هيلع هللا ىلص
ٌ
د  مَّ حياة محُ

ثانيا : الَتْدريبات

ويب الَخَطاأ: ا َيلى َمَع َت�شْ حيحِة ممَّ ِحيحِة ، وَعاَلَمَة )×( اأَماَم الِعَباَراِت َغْيِر ال�شَّ ْع َعاَلمَة )✓( اأََماَم الِعباَراِت ال�شَّ 1-�شَ

)              ( اأ- اأعلن الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص قيام الدولة الإ�شالمية بمكة.    

)              (  الَعَقب��ِة الأول��ى والثَّاني��ِة.    
ْ
�ش��وُل ملسو هيلع هللا ىلص للِهج��َرِة ِببيعَت��ى

َّ
��َد الر ب- َمهَّ

)              ( ْعوِة.   َعاَب ِفى �َشبيِل َن�ْشِر الدَّ َحاُبُه ال�شِّ �ُشوُل ملسو هيلع هللا ىلص واأ�شْ
َّ
َل الر ج�- َتحمَّ

)              (    . د- اقت�شُر َدْوُر الم�ْشِجِد فى الإِ�ْشاَلِم َعَلى الِعباَدِة َفَقطْ 

اِليَة : 2- اأَْكِمِل الِعباَراِت التَّ

اأ- َكاَنْت َبْيعُة الَعَقبُة الأوَلى ِفى الَعاِم .............. ِمَن الَبْعَثِة .

�شوُل ملسو هيلع هللا ىلص .................. ِليكوَن َدِلياًل َلُه هو وابى بكر ِفى الِهْجَرِة .
َّ
ب- ا�شَتاأَجَر الر

�ُشوُل ملسو هيلع هللا ىلص ِفى اْل�َمِديَنِة ِبَناُء ................
َّ
ُل َما َقاَم ِبِه الر وَّ

ج�- اأَ

ية .................... ِلَغْيِر الم�ْشلِميَن .
ْ
ْت �شحيفة المدينة َعَلى َحر د- َن�شَّ

3- ِبَم ُتف�شُر ...؟

�ُشول َنْف�َشه َعَلى الوفوِد ِفى َمْو�ِشِم الَحجِّ .
َّ
اأ- َعر�َس الر

.........................................................................................................................................  

ب - اأهميَّة الم�ْشِجِد ِفى الإِ�ْشاَلِم . 

......................................................................................................................................... 

�شوِل ملسو هيلع هللا ىلص  ِل�شِحيفِة المدينة .
َّ
ج�- اإ�شدار الر

......................................................................................................................................... 

4- اكتب نتيجة واحدة عن كل حدث تاريخى من الأحداث التالية

اأ- هجرة الم�شلمين اإلى يثرب »المدينة«.

.........................................................................................................................................

ب- ثقة الم�شلمين الالمحدودة فى ن�شر اهلل لنبيه �شلى اهلل عليه و�شلم.

.........................................................................................................................................

5- قارن بين : 

-بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية من حيث 

 ) ال�شنة - عدد المبايعين للر�شول -�شروط البيعة - النتائج(.
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�ُشوِل)ملسو هيلع هللا ىلص( »دعوته وكفاحه« الدر�س الرابع : َغَزواُت الرَّ

لحظ  الر�شم الَبَيانى�س 51 وامالأ الجدول التالى :

الحدث

-

-

-

-

-

 -       �سلح الحديبية        

-

-

-

2هـ

تاريخه

اأوًل: الأن�شطة

ن�شاط )1( لحظ واكمل

ن�شاط )2( فكر وا�شتنتج

على  الم�شلمين  اأطفال  بع�س  حر�س  لماذا   -

ال�شتراك فى المعركة ؟

.........................................................................

؟ اأحد  الم�شلمين فى غزوة  اأ�شباب هزيمة  - ما 

.......................................................................

ما الدرو�س الم�شتفادة من هذه الغزوة ؟

.......................................................................

لقد خرج هوؤالء البراعم )اأحُحد( من المدينة وهم :

- زيد بن ثابت - اأ�سامة بن زيد  

- �سمرة بن جندب - البراء بن عازب 

- عبد اهلل بن عمر - رافع بن خديج 

لال�ستراك فى معركة اأحد ولكن الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص

 لم ياأذن الأحد منهم ل�سغر �سنهم اإال 

 �سمرة ورافع لقدرتهما على القتال .

لوحة �سرف 

1-لماذا اعتر�س بع�س الم�شلمين على بنود 

�شلح الحديبية ؟

....................................................................... 

2-لماذا ُيعد هذا ال�ش��لح فتًحا ون�شًرا مبيًنا 

للم�شلمين ؟

........................................................................

•اإيقاف الحرب بين الطرفين ع�سر �سنوات 
•يوؤجل دخول الم�سلمين اإلى مكة للعام القادم

• م���ن اأراد اأن يدخل فى حلف محمد دخل 
فيه ومن اأراد اأن يدخل فى حلف قري�ش دخل 

فيه فدخلت خزاعة فى حلف الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص.

•م���ن اأتى اإل���ى قري�ش من الم�س���لمين ال ترده ، 
ومن اأتى اإلى محمد من قري�ش رده اإليهم   

 

�سروط ال�سلح  ن�شاط )3( اقراأ واأجب

اقراأ الن�س المقابل ثم اأجب عن الأ�شئلة التالية:
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 ملسو هيلع هللا ىلص
ٌ
د  مَّ حياة محُ

اذكر موقًفا كانت الطاعة �شبًبا فى انت�شار 

الطاعة  اآخر كان عدم  الم�شلمين وموقًفا 

�شبًبا فى هزيمتهم .

............................................................

ما مظاهر الطاعة هلل وللر�شول ملسو هيلع هللا ىلص؟

...........................................................................

..........................................................................

اِر  اعُة هلل ولر�ُش��وِلِه والأْخُذ باأ�ش��ِباِب النَّ�ش��ِر ِهى َطريُق اْنِت�شَ اَعُة  هلل ولَر�ُسوِلِه: َلَقْد كانت الطَّ الطَّ

الم�ْشِلمين وَتفوُقهَم َعَلى َعُدوهم .

اٌت ن�شاط )4( ِقَيٌم َو�ُشُلوِكيَّ

اكتب بع�س مظاهر الطاعة فى حياتك خالل اأربع وع�شرين �شاعة..

ثانيًا : الَتْدريباٌت 

بِة . اليَة بالَكلمِة المَنا�شِ 1- اأَكِمِل الِعَباَراِت التَّ

�ُشوِل ب�................
َّ
ها الم�ْشلموَن ِبقيادِة الر ى المَعاِرُك الَّتى َخا�شَ اأ-ُت�شمَّ

�شوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِبَحْفر..........
َّ
ى َعَلى الر ب-اأ�َشاَر �َشلماَنُ الَفاِر�شُّ

ج�- تم فتح مكة عام ............. .

َة ِلقَتاِل قبيلتى ................ و ................ . �ُشوُل ملسو هيلع هللا ىلص َبعد َفْتِح َمكَّ
َّ
د-َخَرَج الر

2- بم تف�شر ..؟

اأ-َهزيمَة الم�ْشلمين َيْوم اأُحِد .

....................................................................................................................................................................

ب-قيام الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص بغزوة خيبر  .

....................................................................................................................................................................

�شوِل ملسو هيلع هللا ىلص اأ�شَحابَه َعَلى ِقَتاِل الم�شرِكين َيْوَم الُحديبيِة .
َّ
ج�-ُمبايعَة الر

....................................................................................................................................................................

د-تعد هزيمة حنين در�ًشا مهًما للم�شلمين .

....................................................................................................................................................................

3- قارن بين : َغَزوتى )بدر - اأحد( من حيث التاريخ - ال�شبب - النتائج - الدرو�س الم�شتفادة من كل منهما ؟
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ٌة َعَلى الِوْحَدة الثالثِة َتْدريباٌت َعامَّ

اليَة : 1- اأكِمِل الِعباَراِت التَّ

................ ، ......... 
ْ
عين لَدوَلتى اأ-َكاَن الَعرُب َقبَل الإ�ْشالِم َخا�شِ

الُم ................ ب- يطلق على الَّذين َعبدوا اهلل َعَلى ِديانِة اإبراهيَم َعَلْيه ال�شَّ

�شوُل ملسو هيلع هللا ىلص َعاَم ............................
ُّ
ج�- ُوِلَد الر

ريُة ................................... ْعوِة ال�شِّ د- ا�ْشتغرَقْت َمرَحلُة الدَّ

ِويِب الَخَطاأ : ا َيلى َمَع َت�شْ حيحة ِممَّ حيحِة ، َعاَلَمَة )×( اأَماَم الِعَباَرات َغير ال�شَّ ْع َعاَلَمَة )✓( اأَماَم العَباَراِت ال�شَّ 2- �شَ

)              ( ه الَعبا�ُس بُن عبد المطلب .   �ُشوَل ملسو هيلع هللا ىلص فى َدْعوِتِه َعمُّ
َّ
اأ- �َشانَد الر

)              ( اِنى َع�شَر ِمَن الَبْعثِة .    ب- َتمْت َبيَعُة الَعَقبُة الأولى فى الَعاِم الثَّ

)              ( ج�- اقت�شر َدوُر الم�ْشِجِد فى الإ�شالم َعَلى الِعَباَدِة .     

)              ( د- اْنهَزَم الم�ْشِلموَن َيْوَم اأحٍد ِلقلَِّة َعَددهم .     

تاِئُج المترتبُة َعَلى ......؟ 3- َما النَّ

لِح الحديبيِة . اأ-�شُ

�ُشوِل – �شلى اهلل عليه و�شلم - فى غزوة اأحد
َّ
ماة لأَوامِر الر

ُّ
ب- ُمَخالفِة الر

ْعوِة الإ�ْشالميِة . ج�- ا�شتمَراِر اإعَرا�ِس ُقري�ٍس َعِن الدَّ

د- َبْيعة الَعقبِة الثَّانيِة .

4- ما الدرو�س الم�شتفادة من الأحداث التالية......؟

-غزوِة الخندق   -َغْزوِة اأُحد     - َغْزوِة بدر     

-غزوِة تبوك  . -فتِح مكه      -غزوِة خيبر    

5-قارن بين

اأ- غزوة بنى قينقاع - خيبر من حيث )التاريخ - الأ�شباب - النتائج(
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الأن�صطة و التدريبات الدرا�صات الجتماعية- ال�صف الثانى الإعدادى

تدريبات عامة على الف�سل الدرا�سى الأول
اأجب عن الأ�سئلة الآتية:

ال�س�ؤال الأول:

اأكمل العبارات الآتية بما ينا�سبها من كلمات:

1- يمتد ال�طن العربى بين خطى ط�ل ....... درجة �سرقا و ....... درجة غربا.

2- تبلغ م�ساحة ال�طن العربى ح�الى  ....... ملي�ن كم 2

3- يبلغ عدد الدول العربية  ....... دولة.

4- من الجبال اللت�ائية فى وطننا العربى جبال  .......

5- تمتد ه�سبة اإفريقيا ال�سمالية من  ....... �سرقا اإلى  ....... غربا.

6- من اأمثلة الأودية الجافة فى م�سر وادى  .......

7- تمتد ه�سبة ال�سط�ط و�سط جبال .......

8- يمتد اإقليم مناخ  ....... فى الأطراف ال�سمالية لل�طن العربى.

9- ي�سغل الإقليم ال�سحراوى نح�  .......% من م�ساحة ال�طن العربى.

10- يتميز اإقليم المناخ  ....... بارتفاع درجة الحرارة و�سق�ط الأمطار �سيفا.

11- تنم� الح�سائ�ش المعتدلة فى اإقليم مناخ  .......

12- يبلغ معدل نم� ال�سكان فى ال�طن العربى  .......%.

13- انتقال الفرد من منطقة لأخرى بغر�ش الإقامة والعمل يعرف با�سم  .......

14- يتركز �سكان وطننا العربى ح�ل ال�سه�ل الفي�سية على مجارى  .......

15- ترتفع الكثافة ال�سكانية فى المناطق الزراعية مثل ال�س�دان و .......

16- تنخف�ش الكثافة ال�سكانية فى المناطق  .......

17- يمثل الريفي�ن نح�  .......% من مجم�ع �سكان وطننا العربى.

18- تمثل ق�ة العمل العربية نح�   .......% من عدد �سكان وطننا العربى.

19- ت�ؤثر ال�سراعات والحروب على  ....... وكثافتهم.

20- تختلف النباتات ال�سحراوية ح�سب كمية  .......

ال�س�ؤال الثانى:

مع  ال�سحيحة  غير  العبارة  اأمام  وعالمة»*«  ال�سحيحة  العبارة  اأمام   »√« عالمة  �سع 

الت�س�يب فيما يلى:

)          ( 1- يقع ال�طن العربى و�سط قارات العالم الجديد.      

)          ( 2- يطل ال�طن العربى على المحيط الهندى غرًبا.      
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)          ( 3- تقع دولة جزر القمر عند دائرة عر�ش 12 درجة جن�با.     

)          ( 4- قامت على اأر�ش ال�طن العربى ح�سارة بالد الرافدين.     

)          ( 5- من الجبال النك�سارية فى ال�طن العربى جبال كرد�ستان وزاجرو�ش.   

)          ( 6- تعرف مرتفعات البحر الأحمر فى م�سر وال�س�دان با�سم جبال ع�سير.   

)          ( 7- تنخف�ش درجة الحرارة كلما ارتفعنا 150 مترا عن م�ست�ى �سطح البحر.   

)          ( 8- ي�ؤثر اتجاه الكتل الجبلية على كمية الأمطار ال�ساقطة على ال�طن العربى.   

)          ( 9- يتميز اإقليم البحر المت��سط باأنه معتدل ممطر �ستاء.      

)          ( 10- يتميز الإقليم ال�سحراوى بارتفاع درجة الحرارة �سيفا.     

)          ( 11- يمتد الإٍقليم ال�ست�ائى فى اأق�سى جن�ب ال�س�مال.     

)          ( 12- تنم� ح�سائ�ش ال�سافانا فى الإٍقليم المدارى الحار.      

)          ( 13- ت�سغل النباتات ال�سحراوية م�ساحة قليلة من ال�طن العربى.    

)          ( 14- يختلف ت�زيع ال�سكان فى ال�طن العربى من دولة اإلى اأخرى.    

)          ( 15- يتركز �سكان وطننا العربى ف�ق المرتفعات.       

)          ( 16- يتركز ال�سكان فى المناطق الرع�ية كما فى ال�سحارى العربية.    

)          ( 17- يعد ت�افر الطرق وو�سائل الم�ا�سالت من الع�امل التى تجذب ال�سكان.   

)          ( 18- يمثل الح�سر نح� 28% من مجم�ع �سكان ال�طن العربى.     

)          ( 19- يتميز �سكان ال�طن العربى بالن�ساط والحر�ش على العمل.    

)          ( 20- تحظى المراأة العربية بمكانة متميزة فى ال�طن العربى.     

ال�س�ؤال الثالث:

اكتب المفه�م اأو الم�سطلح الذى تدل عليه كل عبارة من  العبارات التالية:

1- م�قع المكان بالن�سبة لما يجاوره من ياب�ش اأو ماء.

2- اأهمية المكان وقت الحروب والأزمات وال�سلم.

3- حركات باطنية كبرى اأدت اإلى تك�ين �سال�سل جبلية مرتفعة.

4- اأودية كانت تمل�ؤها مياه الأمطار فى الع�س�ر القديمة ثم جفت.

5- الم�قع بالن�سبة لدوائر العر�ش وخط�ط الط�ل.

6- منخف�سات خ�سراء و�سط ال�سحراء يعي�ش بها ال�سكان.

7- تجمعات رملية مختلفة الأ�سكال والأحجام لها مناظر رائعة.

8- الزيادة الناتجة عن الفرق بين الم�اليد وال�فيات.

9- انتقال الفرد من منطقة لأخرى بغر�ش الإقامة والعمل.

10- ح�ساب عدد ال�سكان بالن�سبة للم�ساحة التى يقيم�ن عليها.
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11- العالقة غير المت�ازنة بين عدد ال�سكان والم�ارد المتاحة.

12- زيادة عدد ال�سكان خالل فترة زمنية معينة.

13- الحرف والأعمال التى يمار�سها الب�سر فى اإطار القان�ن وتدر عليهم دخال.

14- حى ين�ساأ ح�ل المدن الكبرى دون تخطيط ويفتقر للمرافق والخدمات.

15- افتقاد ال�سخ�ش للمهارات الأ�سا�سية فى القراءة والكتابة.

16- عدد الأطفال الذين يمكن اأن تنجبهم المراأة ال�احدة.

17- عدد الأفراد فى �سن العمل والقادرين على العمل والذين يعمل�ن فعليا اأو يبحث�ن عن عمل.

ال�س�ؤال الرابع:

بم تف�سر ........؟

1- اأهمية ال�طن العربى الح�سارية والدينية.

2- الأهمية القت�سادية لم�قع ال�طن العربى.

3- تعر�ش ال�طن العربى للعديد من المحاولت لال�ستيالء عليه.

4- تق�سيم ال�طن العربى اإلى دول متباينة الم�ساحة.

5- ظه�ر م�سكلتى جن�ب ال�س�دان ودارف�ر.

6- اأهمية الأودية الجافة فى ال�طن العربى.

7- تك�ن التربة الجيدة ح�ل ال�سه�ل الفي�سية لل�طن العربى.

8- �ساعدت الت�ساري�ش على وحدة و�سخ�سية ال�طن العربى المتميزة.

9- تاأثير عامل القرب اأو البعد عن الم�سطحات المائية فى مناخ ال�طن العربى.

10- انخفا�ش درجة الحرارة ف�ق المرتفعات فى ال�طن العربى.

11- تعد ال�سافانا حديقة حي�ان طبيعية.

12- اختالف نم� النباتات ال�سحراوية.

13- ارتفاع معدل الخ�س�بة فى ال�طن العربى.

14- تركز ال�سكان ح�ل ال�سه�ل الفي�سية فى ال�طن العربى.

15- اأثر و�سائل النقل والم�ا�سالت على جذب ال�سكان فى ال�طن العربى.

16- ظه�ر الم�سكلة ال�سكانية فى ال�طن العربى.

17- ارتفاع الكثافة ال�سكانية فى المدن.

18- تناق�ش ن�سبة البدو الرحل فى معظم الدول العربية.

19- تزايد ن�سبة �سكان الح�سر فى ال�طن العربى.

20- ظه�ر الأحياء الع�س�ائية ح�ل المدن الكبرى فى ال�طن العربى.

21- ارتفاع ن�سبة الإعالة فى ال�طن العربى.
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22- مكانة المراأة المتميزة فى وطننا العربى.

ال�س�ؤال الخام�ش:

ما النتائج المترتبة على .....؟

1- الأهمية ال�ستراتيجية لل�طن العربى.

2- تعر�ش ال�طن العربى لمحاولت ال�سيطرة عليه من  جانب ال�ستعمار الأوربى.

3- انت�سار الأودية الجافة فى ال�طن العربى.

4- الم�قع الفلكى لل�طن العربى »بالن�سبة للمناخ«.

5- اتجاه الكتل الجبلية لل�طن العربى.

6- الزيادة الطبيعية لل�سكان فى ال�طن العربى.

7- ال�سراعات والحروب ل�سكان ال�طن العربى.

8- الم�سكلة ال�سكانية فى ال�طن العربى.

9- ارتفاع عدد الأحياء الع�س�ائية ح�ل المدن الكبرى.

ال�س�ؤال ال�ساد�ش:

اأمامك مجم�عة خرائط �سماء لل�طن العربى اكتب مدل�ل الأرقام الم�قعة عليها:

1- البحر ....

2- ال�سحراء  ....

3- المحيط  ....

4- ه�سبة ....

5- جبال  ....

----------------

1- جبال  ....

2- دولة  ....

3- ه�سبة  ....

4- المحيط

5- نهر  ....

12

3

4

5

اجتاه ال�شمال

1

2

3

4

5 اجتاه ال�شمال



44

تدريبات عامة

الأن�صطة و التدريبات الدرا�صات الجتماعية- ال�صف الثانى الإعدادى

ال�س�ؤال ال�سابع:

و�سع اأوجه ال�سبه والختالف بين كل من:

1- جبال اأطل�ش - جبال البحر الأحمر.

2- ه�سبة اإفريقيا ال�سمالية - ه�سبة ح�سرم�ت.

3- ال�سه�ل الفي�سية - ال�سه�ل ال�ساحلية.

4- اإقليم المناخ المدارى - اإقليم المناخ ال�ست�ائى.

ال�س�ؤال الثامن:

قارن بين كل من:

1- الأهمية الح�سارية والدينية - الأهمية القت�سادية لل�طن العربى.

2- م�سيق هرمز وم�سيق باب المندب من حيث الدول التى ت�سرف عليها.

3- ال�احات والأودية الجافة فى ال�طن العربى.

4- اأهمية الت�ساري�ش واأهمية الم�قع الفلكى لمناخ ال�طن العربى.

5- اإقليم البحر المت��سط - الإقليم المدارى من حيث الم�قع - اأهم الخ�سائ�ش المناخية بها.

6- الغابات المدارية - الغابات المعتدلة من حيث الم�قع - اأهم الأ�سجار بها.

7- الهجرة الداخلية - الهجرة الخارجية فى ال�طن العربى.

8- دول الفائ�ش ال�سكانى - دول العجز ال�سكانى فى ال�طن العربى.

9- البدو الرحل - الح�سر من حيث اأعدادهم - وخ�سائ�سهم فى ال�طن العربى.

ال�س�ؤال التا�سع:

»وهب اهلل وطننا العربى العديد من الخ�سائ�ش المناخية التى جعلته يتميز عن باقى 

الأوطان«.

فى �س�ء هذه العبارة و�سح:

1- اأهم الع�امل الم�ؤثرة فى مناخ ال�طن العربى.

2- اأهم الحي�انات والأ�سجار فى الإقليم ال�ست�ائى.

3- ما راأيك فى اتجاه بع�ش الدول لقطع اأ�سجار الغابات واإحالل الزراعة مكانها.

ثانيا: التاريخ

ال�س�ؤال العا�سر:

اأكمل العبارات التالية بما ينا�سبها من كلمات:

1- خ�سعت م�سر لحكم  ......... بينما خ�سعت العراق لحكم  ....... قبل ظه�ر الإ�سالم.
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2- من �سفات �سيخ القبيلة  ...........،  .............

3- اأ�سهر القبائل العربية  .............،  ......... 

4- اأ�سهر اأ�س�اق العرب  .............،  ......... .

5- من ال�سفات الح�سنة التى ات�سمت بها القبائل العربية قبل الإ�سالم  .......،  .......،  ......

6- كان النظام ال�سيا�سى ال�سائد فى �سبه الجزيرة العربية قبل الإ�سالم ه�  ............

7- خرج الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص( مع عمه اأبى طالب للتجارة فى �سن  ..............

8- عقد الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص( �سلح .................. مع قري�ش 6 هـ.

9- ا�ستمرت الدع�ة ال�سرية لالإ�سالم مدة  ................ �سن�ات.

10- نظم الر�س�ل  ) ملسو هيلع هللا ىلص( عالقة الم�سلمين بيه�د المدينة فى كتاب عرف بـ  .............

11- عرفت غزوة الخندق بغزوة ....

12- كانت اأولى ال�سرايا بقيادة .....

13- ا�ست�سهد حمزة بن عبدالمطلب عم الر�س�ل  ) ملسو هيلع هللا ىلص( فى غزوة .............

14- خرج الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص( فى غزوة حنين لقتال قبيلتى .............. و...........

15- تعتبر قبيلة .... من اأ�سهر القبائل العربية فى مكة.

16- احتلت الفر�ش بالًدا عربية مثل ............. و............

17- ق�سد الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص( الطائف يلتم�ش الن�سرة من قبيلة ..............

18- كانت بيعة العقبة الأولى مك�نة من اثنى ع�سر رجال من ......... واثنان من ..........

ال�س�ؤال الحادى ع�سر:

بم تف�سر.....؟

1- كراهية اأهل البالد العربية لحكم الروم والفر�ش.

2- هالك ق�م عاد وثم�د و�سالح.

3- �سهرة اأ�س�اق العرب قبل الإ�سالم.

4- المكانة المتميزة ل�سبه الجزيرة العربية قبل الإ�سالم.

5- �سيادة نظام القبيلة فى �سبه الجزيرة قبل الإ�سالم.

ال�س�ؤال الثانى ع�سر:

مع  ال�سحيحة  غير  العبارة  اأمام   »*« وعالمة  ال�سحيحة  العبارة  اأمام   »√« عالمة  �سع 

الت�س�يب:

1- طعن اأب�ل�ؤل�ؤة المج��سى على بن اأبى طالب ر�سى اهلل عنه.      )       (

2- اأ�س�ش عمرو بن العا�ش مدينة الف�سطاط.         )       (



46

تدريبات عامة

الأن�صطة و التدريبات الدرا�صات الجتماعية- ال�صف الثانى الإعدادى

3- تم فتح م�سر فى عهد الخليفة اأبى بكر ال�سديق »ر�سى اهلل عنه«.      )       (

4- اتخذ عمر بن الخطاب الهجرة بداية التق�يم الهجرى.       )       (

5- اأول من اأدخل نظام الدواوين ه� عثمان بن عفان »ر�سى اهلل عنه«.      )       (

ال�س�ؤال الثالث ع�سر:

ما النتائج المترتبة على....؟

1- محاولة اأبرهة الحب�سى هدم الكعبة.

2- ا�ست�سهاد الكثير من حفظة القراآن اأثناء حروب الردة.

3- اإن�ساء اأول اأ�سط�ل بحرى اإ�سالمى فى عهد عثمان بن عفان »ر�سى اهلل عنه«.

4- اإيذاء قري�ش للر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص( واأ�سحابه.

5- وفاة والدة الر�س�ل  ) ملسو هيلع هللا ىلص( وه� فى �سن ال�ساد�سة.

ال�س�ؤال الرابع ع�سر:

ماذا يحدث اإذا....؟

1- تهاون اأب�بكر ال�سديق »ر�سى اهلل عنه« فى محاربة المرتدين.

2- كانت مكة تقع بعيدة عن طريق التجارة بين ال�سام واليمن.

3- اأطاع الم�سلم�ن اأوامر النبى ) ملسو هيلع هللا ىلص( فى غزوة اأحد.

4- التزم اليه�د بعهدهم مع النبى ) ملسو هيلع هللا ىلص( فى غزوة الخندق.

ال�س�ؤال الخام�ش ع�سر:

لمن تن�سب الأعمال التالية؟

1- محاولة هدم الكعبة عام   571 م.

2- اإر�ساع الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص(.

3- كفالة الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص( وه� فى �سن الثامنة.

4- اأول زوجة تزوجها الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص(.

5- لقبه ق�مه بال�سادق الأمين.

6- غالم ال�سيدة خديجة الذى كان مع النبى ) ملسو هيلع هللا ىلص( فى رحلته التجارية.

7- قام بقتل على بن اأبى طالب  »ر�سى اهلل عنه«.

8- ت�فى اأثناء ع�دته من رحلة تجارية لبالد ال�سام.

9- اأحد ال�سحابة الذى كلفه عثمان بن عفان »ر�سى اهلل عنه« بكتابة القراآن الكريم فى م�سحف واحد.



47
 الف�صل الدرا�صى الأول

تدريبات عامة

امل�صنع الدوىل لتحويل الورق

ال�س�ؤال ال�ساد�ش ع�سر:

تخير الإجابة ال�سحيحة مما بين الق��سين واأكمل بها الفراغات التالية:

1- ولد النبى ) ملسو هيلع هللا ىلص( فى الثانى ع�سر من ربيع الأول فى العام .... م.

)175 -517 -157 -571(

2- لقب الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص( قبل البعثة بـ ...........

)ال�سادق الأمين - المتكبر - المغامر - ال�دود(.

3- اأر�سل اهلل لجي�ش اأبرهة ............. محملة باأحجار محترقة ترميهم بها.

)جن�د - زواحف - طي�ر - �س�اعق(.

4- اختار .......... ا�سم محمد للر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص( لكى يك�ن محم�دا فى الأر�ش وال�سماء.

)عمه - اأب�ه - جده - اأمه(.

5- التقى عم الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص( براهب يدعى بحيرا وكان هذا الراهب عالما بـ ...............

)الت�راة - الإنجيل - القراآن - الغيب(

6- نزل ال�حى على الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص( وه� فى �سن .............

)الثالثين - الأربعين - الخم�سين - ال�ستين(

7- ظل الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص( يدع� اإلى الإ�سالم �سرا لمدة .... �سن�ات

)�سنتين - ثالث - اأربع - خم�ش(

8- حدثت غزوة خيبر عام ........... هـ

)7 -6 -5 -3(

9- اأعد الر�س�ل جي�سا كبيرا لقتال............. فى تب�ك 9 هـ

)قري�ش - الروم - الفر�ش - اليه�د(

10- تم فتح بيت المقد�ش 15 هـ فى عهد الخليفة............

)اأب�بكر ال�سديق - عمر بن الخطاب - عثمان بن عفان - على بن اأبى طالب(

11- قتل القائد الفار�سى ر�ستم فى معركة.............

)اأجنادين - اليرم�ك - نهاوند - القاد�سية(

12- كانت اآخر غزوات الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص( غزوة.............

)حنين - اأحد - تب�ك - خيبر(

13- كان رفيق الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص( فى رحلة الطائف.............

)على بن اأبى طالب - زيد بن حارثة - اأب�بكر ال�سديق - عبدالرحمن بن ع�ف(

14- كان اأول �سفير فى الإ�سالم..........

)الزبير بن الع�ام - م�سعب بن عمير - عثمان بن عفان - جعفر بن اأبى طالب(.
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15- اختار على بن اأبى طالب .......... نائبا عنه فى التحكيم عام 37هـ

)اأب�م��سى الأ�سعرى - عمرو بن العا�ش - الزبير بن الع�ام - طلحة بن عبداهلل(.

16- رفع جي�ش معاوية الم�ساحف على اأ�سنة الرماح مطالبين بالتحكيم فى م�قعة..........

)القاد�سية - تب�ك - �سفين - ذات ال�س�ارى(.

ال�س�ؤال ال�سابع ع�سر:

�س�ب الكلمات التى تحتها خط فيما يلى:

1- كان الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص( يخرج اإلى غار ث�ر ليتعبد.

2- هاجر عثمان بن عفان وزوجته اإلى اليمن.

3- كانت الطائف مركزا للتجارة بين ال�سام والعراق والحب�سة.

4- ي�سمى من يعبد الك�اكب والنج�م بالحنفاء.

5- تكفل بتربية الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص( عمه اأب� طالب بعد وفاة اأبيه.

6- بايع الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص( فى بيعة العقبة الأولى 73 رجال.

7- اأ�سار الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص(  على الم�سلمين الأوائل بالهجرة اإلى اليمن.

8- �سميت غزوة حنين بغزوة الأحزاب عام 5 هـ.

9- تم اختيار عمر بن الخطاب فى اجتماع �سقيفة بنى �ساعدة.

10- اتخذ على بن اأبى طالب من مدينة الب�سرة مركزا للخالفة.

11- دي�ان بيت المال تقيد فيه اأ�سماء الجن�د ورواتبهم.

12- كانت الهدنة فى �سلح الحديبية لمدة خم�ش �سن�ات.

ال�س�ؤال الثامن ع�سر:

ما المق�س�د بالمفاهيم والم�سطلحات التالية:

القبيلة - اليه�دية - الن�سرانية - الحنيفية - �س�ق عكاظ - واأد البنات.

ال�س�ؤال التا�سع ع�سر:

اأ- »اإن اهلل عز وجل قد جعل لكم فيها اإخ�اًنا وداًرا تاأمن�ن بها«.

فى �س�ء هذه العبارة و�سح:

1- المنا�سبة التى قيلت فيها هذه العبارة.. وما هذه الدار؟

2- اأهمية هذا الجتماع.

ب- »بدخ�ل الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص( المدينة المن�رة بداأت رحلة جديدة للدع�ة الإ�سالمية 

وبناء دولة الإ�سالم«.
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 فى �س�ء هذه العبارة و�سح:

1- ما الأ�س�ش التي قامت عليها دولة الإ�سالم فى المدينة؟

2- اأهمية الم�سجد فى الدولة الإ�سالمية.

3- ما هى »�سحيفة المدينة« التي كتبها الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص(؟

ج - »اإنك اإن فتحتها كانت ق�ة للم�سلمين وع�ًنا لهم«

 فى �س�ء هذه العبارة و�سح:

1- من قائل هذه العبارة؟ ولمن قالها؟

2- ما البلد المق�س�د فتحها؟ وما اأهمية فتحها للم�سلمين؟

د - »كان النظام القبلى ه� النظام ال�سائد فى �سبه الجزيرة العربية«

 فى �س�ء هذه العبارة و�سح:

1- اأ�سباب �سهرة مكة التجارية.

2- ما العادات ال�سيئة والعادات الطيبة التي ات�سف بها المجتمع العربى قبل الإ�سالم؟

3- ما اأ�سباب انت�سار النظام القبلى فى �سبه الجزيرة العربية؟

فاإن اهلل حى ل  يعبد اهلل  فاإن محمًدا قد مات، ومن كان  يعبد محمًدا  هـ - »من كان 

يم�ت«

 فى �س�ء هذه العبارة و�سح:

1- من قائل هذه العبارة؟ وما الظروف التى قيلت فيها؟

2- متى ت�فى الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص(؟

3- لماذا لم يختر الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص( اأحد ال�سحابة خليفة للم�سلمين قبل وفاته؟

و -  »الم�سجد الأق�سى اأولى القبلتين وثالث الحرمين«

 فى �س�ء هذه العبارة و�سح:

1- متى فتحت القد�ش؟ ومن فتحها؟

2- فى عهد اأى من الخلفاء الرا�سدين فتحت؟
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ال�س�ؤال الع�سرون:

اختر من عبارات المجم�عة »اأ« ما ينا�سب عبارات المجم�عة »ب«

ال�س�ؤال الحادى الع�سرون:

قارن بين كل مما يلى:

1- دي�ان بيت المال ودي�ان الجند.

2- م�قعة القاد�سية وم�قعة اليرم�ك »من حيث الأ�سباب والنتائج«.

3- اأهم اأعمال كل من اأبى بكر ال�سديق وعثمان بن عفان.

4- اأهم اأعمال عمر بن الخطاب وعلى بن اأبى طالب.

»اأ«

1- �ساحب الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص( فى رحلة الطائف

2- �سدق الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص( فى رحلة الإ�سراء والمعراج.

3- الغار الذى كان يتعبد فيه الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص(

4- العام الذى ولد فيه الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص(

5- العام الذى ت�فيت فيه ال�سيدة خديجة وعم الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص(

»ب«

)   ( عام الحزن

)   ( غار ث�ر

)   ( اأب�بكر ال�سديق

)   ( عام الفيل

)   ( زيد بن حارثة

)   ( غار حراء
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نماذج امتحانات على الف�سل الدرا�سى الأول

نموذج »1«

ال�س�ؤال الأول:

اأ - اأمامك خريطة �سماء لل�طن العربى.

ادر�سها جيدا - ثم اكتب مدل�ل الأرقام الم�قعة عليها:

1- م�سيق....

2- جبال .....

3- ه�سبة .....

4- ال�سحراء.........

ب - ما النتائج المترتبة على.....؟

1- الأهمية ال�ستراتيجية »الع�سكرية« لل�طن العربى.

2- العالقة غير المت�ازنة بين عدد �سكان ال�طن العربى والم�ارد المتاحة.

3- ظه�ر الأحياء الع�س�ائية ح�ل المدن الكبيرة فى ال�طن العربى.

ال�س�ؤال الثانى:

اأ - بم تف�سر....؟

1- تق�سيم الدول العربية اإلى دول مختلفة الم�ساحة.

2- ارتفاع درجة الحرارة على الأطراف الجن�بية لل�طن العربى ط�ال العام.

3- اأهمية الأودية الجافة فى ال�طن العربى.

4- ارتفاع ن�سبة الإعالة فى ال�طن العربى.

ب - اكتب المفه�م اأو الم�سطلح الذى تعبر عنه العبارات التالية:

1- ح�سر �سامل لل�سكان من حيث العدد والن�ع والتعليم ومكان الإقامة والحالة الجتماعية.

2- اأر�ش منخف�سة منب�سطة ك�نها النهر عن طريق تر�سيب الم�اد العالقة بمياهه على جانبى النهر وقرب 

الم�سب.

مناذج امتحانية

1

3

2

4
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ال�س�ؤال الثالث:

اأ - لقد وهب اهلل وطننا العربى اأ�سكال مختلفة من مظاهر ال�سطح �ساهمت فى تحقيق 

ال�حدة بين اأبنائه« فى �س�ء هذه العبارة و�سح:

1- اأوجه ال�سبه والختالف بين جبال ال�سام ومرتفعات البحر الأحمر.

2- اأثر عامل القرب اأوالبعد عن الم�سطحات المائية فى مناخ ال�طن العربى.

ال�س�ؤال الرابع:

اأ - اأكمل العبارات التالية بما ينا�سبها من كلمات:

1- من اأ�سهر �سعراء العرب كعب بن زهير و....

2- اأول ركن لبناء دولة الإ�سالم كان بناء ..... 

3- عرفت المعارك التى خا�سها الم�سلم�ن بقيادة الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص( �سد الم�سركين با�سم .....

4- اختار على بن اأبى طالب »ر�سى اهلل عنه« مدينة .... لتك�ن مقرا للخالفة.

5-نجح ......فى فتح اأرمينية عام 25هـ .

ب - ماذا يحدث اإذا....؟

1- اأطاع الرماة اأوامر الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص(  فى غزوة اأحد.

2-ف�سل الم�سلم�ن فى بناء اأ�سط�ل بحرى حربى.

ال�س�ؤال الخام�ش:

اأ - اذكر �سبًبا واحًدا لكل عبارة مما يلى:

1- معار�سة قري�ش للدع�ة الإ�سالمية.

2- هجرة الم�سلمين اإلى الحب�سة.

3- اجتماع الأن�سار فى �سقيفة بنى �ساعدة.

4- مقتل عثمان بن عفان.

ب - لمن تن�سب الأعمال الآتية...؟

1- نام على فرا�ش النبى ) ملسو هيلع هللا ىلص(  ي�م الهجرة ليخدع الم�سركين، ويرد الأمانات اإلى اأهلها.

2- اأ�سار علي الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص(  بحفر خندق ح�ل المدينة فى معركة الخندق.
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ال�س�ؤال ال�ساد�ش:

الإ�سالمى  الفتح  قادة  الخطاب  بن  عمر  الخليفة  اأمر  الإ�سالمية  الفت�حات  حركة  ازدياد  بعد   - اأ 

باإن�ساء مدن جديدة فى البالد الإ�سالمية التى فتح�ها.

فى �س�ء هذه العبارة و�سح:

1- اأمثلة لتلك المدن التى تم بناوؤها.

2- اأهمية معركة نهاوند عام 21 هـ.

3- تردد عمر بن الخطاب فى فتح م�سر.

ب - رتب الأحداث التاريخية التالية من القديم اإلى الحديث:

رحلة الإ�سراء والمعراج - معركة ذات ال�س�ارى - فتح بيت المقد�ش - م�قعة اأجنادين.
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نموذج »2«
ال�س�ؤال الأول:

اأ- اأمامك خريطة �سماء لل�طن العربى

- اكتب مدل�ل الأرقام الم�قعة عليها:

1- الخليج ....

2- ال�سحراء ....

3- ه�سبة....

4-البحر........

ب - ما النتائج المترتبة على....؟

1- تعر�ش ال�طن العربى لمحاولت ال�ستعمار الأوروبى.

2- وج�د ال�سه�ل الفي�سية ح�ل مجارى الأنهار فى ال�طن العربى.

3- �سق�ط اأمطار قليلة على المناطق ال�سحراوية فى ال�طن العربى.

ال�س�ؤال الثانى:

اأ - بم تف�سر...؟

1- الأهمية القت�سادية لم�قع ال�طن العربى.

2- اأهمية النبات الطبيعى فى ال�طن العربى.

3- ارتفاع معدل الخ�س�بة فى ال�طن العربى.

4-اأرتفاع ن�سبة الأعالة فى ال�طن العربى.

ب - اكتب المفه�م اأو الم�سطلح الذى تعبر عنه العبارات التالية:

1- تجمعات رملية مختلفة الأ�سكال والأحجام لها مناظر رائعة.

2- افتقاد ال�سخ�ش للمهارات الأ�سا�سية فى القراءة والكتابة والح�ساب.

ال�س�ؤال الثالث:

اأ - و�سح اأوجه ال�سبه والختالف بين كل من:

ال�احات - الأودية الجافة

ب- اأين تقع الظاهرات الجغرافية الأتية.

نهر دجلة - واحة �سي�ة - ه�سبة ح�سر م�ت .

مناذج امتحانية
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 الف�صل الدرا�صى الأول

تدريبات عامة

امل�صنع الدوىل لتحويل الورق

جـ - �س�ب ماف�ق الخط .

1- يبلغ معدل الخ�س�بةفى الدول العربية  6.3 طفل للمراأة.

2- تنخف�ش الكثافة ال�سكانية فى ال�سه�ل الفي�سية .

3- و�سلت ن�سبة الملتحقين بالتعليم قبل الجامعى 56.5 % فى ال�طن العربى.

ال�س�ؤال الرابع :

اأ - لمن تن�سب الأعمال التالية....؟

1- قاد جي��ش الم�سركين فى غزوة اأحد.

2- قام باإمامة ال�سالة اأثناء مر�ش الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص(.

3- انت�سر على الفر�ش فى معركة القاد�سية.

ب-بم تف�سر...؟

1-اختار الر�س�ل ملسو هيلع هللا ىلص دار الأرقم بن اأبى الأرقم لتك�ن اأول مدر�سة فى الإ�سالم.

2-خروج الم�سلمين فى غزوة بدر �سنة 2هـ.

3-اهتمام الم�سلم�ن باإن�ساء اأ�سط�ل بحرى حربى.

ال�س�ؤال الخام�ش:

مع  ال�سحيحة  غير  العبارة  اأمام   »*« وعالمة  ال�سحيحة  العبارة  اأمام   »√« عالمة  �سع 

الت�س�يب فيما يلى:

1- كان النظام القبلى ه� النظام ال�سائد فى �سبه الجزيرة العربية. )   (

2- بعث الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص(  فى �سن الثالثين من عمره. )     (

3- تعد غزوة حنين اآخر غزوات الر�س�ل  ) ملسو هيلع هللا ىلص(. )   (

4- يعتبر الخليفة عمر بن الخطاب اأول من و�سع التق�يم الهجرى. )    (

5- نجح عبداهلل بن اأبى ال�سرح فى فتح اإفريقية فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب. )     (

ال�س�ؤال ال�ساد�ش:

اأ - دلل تاريخيا على ما يلى:

1- اأهمية �سلح الحديبية بالن�سبة للم�سلمين.

2- جه�د عثمان بن عفان »ر�سى اهلل عنه« فى ن�سر الإ�سالم.

3- تاأ�سي�ش النبى ) ملسو هيلع هللا ىلص(  لمبداأ ال�س�رى فى الدولة الإ�سالمية.

ب - رتب الأحداث التاريخية الآتية من القديم للحديث:

�سلح الحديبية - عام الفيل - بيعة العقبة الأولى - م�قعة �سفين.

مناذج امتحانية
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تدريبات عامة

الأن�صطة و التدريبات الدرا�صات الجتماعية- ال�صف الثانى الإعدادى

ال�س�ؤال الأول:

»اأ« اأمامك خريطة �سماء لل�طن العربى 

اأكتب مدل�ل الأرقام الم�قعة عليها:

1ــ اإقليم مناخى ........

2ــ دولة.........

3ــ جبال.......

»ب« ماذا يحدث اإذا...؟

1ــ تم حفر قناة م�ازية لقناة ال�س�ي�ش.

2ــ ت�ازن �سكان ال�طن العربى مع م�ارده القت�سادية .

3ــ لم يتم الهتمام بالتعليم فى ال�طن العربي.

ال�س�ؤال الثاني:

  بم تف�سر...؟

1ــ الزيادة الم�ستمرة ل�سكان الح�سر بال�طن العربي.

2ــاأنت�سار الغابات المعتدلة ف�ق منحدرات الجبال.

3ــ تن�ع النبات الطبيعي بال�طن العربي.

4ــ ارتفاع ن�سبة الإعالة فى ال�طن العربي.

ال�س�ؤال الثالث:

»اأ« اختر الإجابة ال�سحيحة مما بين الق��سين.

1ــ يمكن تق�سيم ال�طن العربى اإلى ......اأقاليم مناخية.

 »اأربعة ــ �ستة ــ خم�سة ــ ثالثة«

2ــ تعانى دولة .....من نق�ش �سكانى وفائ�ش فى الم�ارد. 

»م�سر ــ الك�يت ــ لبنان ـ �س�ريا«

3ــ يتعر�ش ال�طن العربى لرياح..... نتيجة اتحاد نطاق ال�سغط الآ�سي�ى ونطاق ال�سغط الأزوري.

 »�سمالية ــ �سرقية ــ �سمالية �سرقية ــ غربية«

4ــ ي�سرف ال�طن العربى على...... 

»م�سيق باب المندب ــ م�سيق جبل طارق ــ م�سيق هرمز ــ كل ما �سبق«.

نموذج »3«
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اجتاه الشمال

دائرة االستوء

مناذج امتحانية
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 الف�صل الدرا�صى الأول

تدريبات عامة

امل�صنع الدوىل لتحويل الورق

»ب« ماالنتائج المترتبة على...؟

1-اأهمية م�قع ال�طن العربى.

2-الأهتمام ب�سئ�ن المراأة العربية.

ال�س�ؤال الربع:

غير  العبارات  اأمام   »*« وعالمة  ال�سحيحة  العبارات  اأمام   »√« عالمة  »اأ«�سع 

ال�سحيحة مع ت�س�يب الخطاأ:

)  ( 1-رحبت قري�ش بالدع�ة  لالإ�سالم.      

)  ( 2-اأطلق على عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه ذو الن�رين.   

)  ( 3-رحب الأن�سار بالمهاجرين الذين وفدوا اإليهم من مكة.   

)           ( 4-انت�سر اأب� عبيدة بن الجراح على الروم في م�قعة اأجنادين13هـ. 

)  ( 5-اأمر اأب� بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه  بجمع القراآن.    

»ب« قارن بين كل مما ياأتى: 

غزوتى بدر واأحد من حيث الأ�سباب و النتائج.

ال�س�ؤال الخام�ش:

»اأ« اأيد بالأدلة التاريخية �سحة العبارات الآتية:

1ــ يحترم الإ�سالم اآداب الحرب التى ن�ست عليها التفاقيات والق�انين الدولية الحالية.

 بن اأبى طالب(  »ر�سي اهلل عنه « اأول فدائى فى الإ�سالم.
ّ

2ــ يطلق على )علي

3ــ اأن�ساأ الم�سلم�ن العديد من المدن الإ�سالمية.

»ب« رتب الأحداث التاريخية التالية من الأقدم لالأحدث:

الفتح الإ�سالمي لم�سر  ـــ   غزوة الخندق  - الهجرة النب�ية ال�سريفة اإلى يثرب  -

   معركة ذات ال�س�اري

ال�س�ؤال ال�ساد�ش:

»اأ«لمن تن�سب الأعمال التالية :

2- اأول �سفير فى الإ�سالم.  1- يحاول هدم الكعبة 571م .   

4 - نقل الخالفة الإ�سالمية اإلى الك�فة بالفرات. 3-اأول من اأ�سلم من الرجال.    

»ب« ) كان العالم ح�ل �سبه الجزيرة العربية تكثر فيه العبادات البعيدة عن عبادة  

اهلل ال�احد الأحد( .فى �س�ء هذه العبارة و�سح   

1- اأهم الق�ى التى كانت تحكم العالم فى ذلك ال�قت.

2-اأ�سباب �سهرة العرب بال�سعر والخطابة.

مناذج امتحانية
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تدريبات عامة

الأن�صطة و التدريبات الدرا�صات الجتماعية- ال�صف الثانى الإعدادى

ال�س�ؤال الأول:

»اأ« اأمامك خريطة �سماء لل�طن العربى 

اأكتب مدل�ل الأرقام الم�قعة عليها:

1ــ دولة ................

2ــ جبال ..............

3ــ المحيط ............

الآتية  العبارات  كتابة  اأعد  »ب« 

تحته  ما  ت�س�يب  بعد  �سحيحة 

خط:

1ــ ارتفعت ن�سبة الملتحقين بالتعليم قبل الجامعى فى ال�طن العربى اإلى %57.

ال�سراعات  فى  تتمثل  العربى  ال�طن  �سكان  ت�زيع  فى  الم�ؤثرة  الطبيعية  الع�امل  2ــ 

والحروب والنقل.

3ــ الح�سائ�ش المعتدلة »ال�ستب�ش« تزدهر فى ف�سل ال�سيف.

ال�س�ؤال الثاني:

»اأ«اختر الإجابة ال�سحيحة مما بين الق��سين:

1ــ ي�سل ن�سبة �سكان الح�سر فى ال�طن العربى نح�........ %

»45.5-54 ــ 55.5 ــ 5«

2ــ م�سيق ........  ي�سل بين المحيط الهندى والبحر الأحمر.

»هرمز ــ جبل طارق ــ باب المندب ــ ماجالن«

3ــ يمتد ال�طن العربى عبر..... خط ط�ل من ال�سرق اإلى الغرب.

»43 ــ 60ــ 77ــ 67«

4ــ اإقليم المناخ ....... يقع جن�ب اإقليم البحر المت��سط.

»ال�سحراوى - المدارى - ال�ست�ائى - القطبي«

»ب« بم تف�سر ...؟

1ــ تعد ح�سائ�ش ال�سافانا حديقة حي�ان طبيعية.

2ــ التزايد الم�ستمر ل�سكان الح�سر »المدن« بال�طن العربي.

3ــ اأهمية م�قع ال�طن العربى ال�ستراتيجية.

نموذج »4«
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دائرة االستوء3

مناذج امتحانية
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 الف�صل الدرا�صى الأول

تدريبات عامة

امل�صنع الدوىل لتحويل الورق

ال�س�ؤال الثالث:

»اأ« اكتب المفه�م اأو الم�سطلح الذى تدل عليه كل عبارة مما يلي:

1ــ منخف�سات خ�سراء فى و�سط ال�سحراء يعي�ش بها �سكان.

2ــ الزيادة الناتجة عن الفرق بين معدل الم�اليد و ال�فيات. 

3ــ غابات تنم� فى �سمال ال�طن العربى ف�ق منحدرات الجبال غزيرة الأمطار.

4ــ اأودية كانت تمل�ؤها مياه الأمطار فى الع�س�ر القديمة ثم جفت.

»ب« اقترح حل�ل لما يلى:.

م�سكلة نق�ش الم�ارد الب�سرية »ال�سكان« ببع�ش الدول العربية وكيفية تطبيق هذه الحل�ل فى م�سر.

ال�س�ؤال الرابع:

»اأ«اأكمل العبارات التالية بما ينا�سبها من كلمات :

1ــ فتح عبداهلل اأبى ال�سرح بالد ..........فى عهد عثمان بن عفان.

2ــ كان الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص( يخرج للتعبد فى غار ...........

3ــ اأتخذ عمر بن الخطاب من هجرة الر�س�ل) ملسو هيلع هللا ىلص( من مكه اإلى المدينة بداية للتاريخ........ .

4ــ تزوج علي بن اأبى طالب »ر�سى اهلل عنه «من ...........بنت الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص(.

5-ُقتل القائد الفار�سى ر�ستم فى معركة ............ .

»ب« ما المق�س�د بكل من الم�سطلحات الآتية :

2- غزوة 1- خ�ارج     

ال�س�ؤال الخام�ش:

بالد  حتى  و�سرًقا  اإفريقية  حتى  غرًبا  الإ�سالمية  الدولة  حدود  الإ�سالمية  الفت�حات  اأمنت 
«

.فى �س�ء هذه العبارة و�سح .
»
فار�ش وجن�ًبا اإلى بالد الن�بة، و�سماًل اإلى اأرمينية

1ــ حدد اأربعة من قادة الفت�حات الإ�سالمية وو�سح اأبرز انت�ساراتهم.

2ــ ما الآداب التى تحلى بها الم�سلم�ن اأثناء الفت�حات الإ�سالمية؟.

3ــ ما راأيك فيمن يق�ل باأن الإ�سالم انت�سر بحد ال�سيف؟.

»ب« ماذا يحدث اإذا...؟

1ــ اأنفق الأغنياء على الفقراء ودفع�ا الزكاة.

2ــ انت�سرت قيمة ال�سدق بين اأبناء المجتمع.

مناذج امتحانية
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تدريبات عامة

الأن�صطة و التدريبات الدرا�صات الجتماعية- ال�صف الثانى الإعدادى

ال�س�ؤال ال�ساد�ش:

غير  العبارات  اأمام   »*« وعالمة  ال�سحيحة  العبارات  اأمام   »√« عالمة  »اأ«�سع 

ال�سحيحة مع ت�س�يب الخطاأ:

)  ( 1-اأ�س�ش عمرو بن العا�ش مدينة الف�سطاط.      

)  ( ا للبالد.    
ً
2- اأعترفت دولة الفر�ش بالم�سيحية ديًنا ر�سمي

)  ( 3-كان الحباب بن المنذر اأول �سفير فى الإ�سالم.     

)           ( 4-كانت مدينة خيبر مركًزا للم�ؤامرات و الد�سائ�ش وماأوى لمثيرى ال�سغب. 

)ب( ما النتائج التى ترتبت على ...؟

1- ا�ست�سهاد الكثير من حفظة القراآن الكريم فى حروب الردة.

2- معركة القاد�سية )15(هـ .
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امل�صنع الدوىل لتحويل الورق الف�صل الدرا�صى الأول

ال�س�ؤال الأول:

)اأ( اأمامك خريطة �سماء لل�طن العربى 

اكتب مدل�ل الأرقام الم��سحة عليها:

1- الخليج ............

فى  فائ�ش  لديها  عربية  دولة   -2

الم�ارد ...........

فى  زيــادة  لديها  عربية  دولة   -3

ال�سكان ............

)ب( ما النتائج المترتبة على...؟

1- الهجرة من الريف اإلى المدن بال�طن العربي.

2- جريان عدة اأنهار بال�طن العربي.

3-تن�ع الأقاليم المناخية في ال�طن العربي.

ال�س�ؤال الثاني:

)اأ( بم تف�سر...؟

1- اأهمية م�قع ال�طن العربى الدينية.

2- الأهمية القت�سادية لل�سه�ل ال�ساحلية.

3- ظه�ر الم�سكلة ال�سكانية بال�طن العربي.

)ب( قارن بين كل من:

1- الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية من حيث التعريف والهدف منها.

ال�س�ؤال الثالث:

)اأ( اختر الإجابة ال�سحيحة مما بين الق��سين:

1- بلغت ن�سبة �سكان ال�طن العربى عام 2006 ......% من �سكان العالم.

»4.6 -6.4 -4.8 - 8.4«

2- اأهم م�سكالت المدن الكبرى بال�طن العربى........ 

»التفكك الجتماعى - الأحياء الع�س�ائية - الأمية - الأحياء الغنية«.

3- عندما يتحد نطاق ال�سغط الج�ى الآ�سي�ى مع نطاق ال�سغط الج�ى الآزورى تخرج 

رياح......  نح� ال�طن العربي.

»�سمالية - �سرقية - غربية - جن�بية«

نموذج »5«
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3

دائرة االستوء

مناذج امتحانية



62
الأن�صطة و التدريبات الدرا�صات الجتماعية- ال�صف الثانى الإعدادى

4- تنم� اأ�سجار ... .......في الإقليم الآ�ست�ائي.

»ال�سنط- البل�ط- الماه�جني- الأرز«

)ب( اكتب المفه�م اأو الم�سطلح الذى تعبر عنه العبارات التالية :

1- منخف�سات خ�سراء و�سط ال�سحراء يعي�ش عليها ال�سكان.

2-اأنتقال الفرد من منطقة لأخرى بغر�ش الأقامة اأو العمل .

3- عدد الأطفال الذين يمكن اأن تنجبهم المراأة ال�احدة.

4- الم�قع بالن�سبة لدوائر العر�ش وخط�ط الط�ل.

 ال�س�ؤال الرابع:

)اأ( لمن تن�سب الأعمال الآتية...؟

1- اآخى بين الأن�سار والمهاجرين بالمدينة بعد الهجرة.

2- اأنفق معظم ماله على فقراء الم�سلمين وحرر العبيد.

3- نقل مقر الخالفة الإ�سالمية اإلى الك�فة بالعراق.

4- انت�سر على الفر�ش فى معركة القاد�سية عام 15 هـ.

)ب( ما المق�س�د بكل من الم�سطلحات التاريخية التالية...؟

1- المهاجرون.

2- اإ�سراء.

)ب( رتب الأحداث التاريخية التالية من القديم اإلى الحديث:

)وفاة الر�س�ل ملسو هيلع هللا ىلص- محاولة هدم الكعبة -فتح بيت المقد�ش - م�قعة ذات ال�س�ارى 

- فتح مكة - معركة اليرم�ك(

ال�س�ؤال الخام�ش:

)اأ(اأيد بالأدلة التاريخية �سحة العبارات التالية:

1- انت�سرت اليه�دية والم�سيحية فى الجزيرة العربية قبل الإ�سالم.

2- انهزم الم�سلم�ن فى غزوة اأحد لمخالفة البع�ش لأوامر الر�س�ل  ملسو هيلع هللا ىلص.

3- تاأثر الم�سلم�ن بالفر�ش عند مقاومة الكفار والدفاع عن المدينة.

)ب(  ما راأيك في...؟

1- اأفعال اليه�د فى المدينة بعد هجرة الر�س�ل ملسو هيلع هللا ىلص.

مناذج امتحانية
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 الف�صل الدرا�صى الأول

تدريبات عامة

امل�صنع الدوىل لتحويل الورق

2-خطبة اأبي بكر ال�سديق »ر�سي اهلل عنه « بعد وفاة الر�س�ل ملسو هيلع هللا ىلص.

ال�س�ؤال ال�ساد�ش:

)اأ(اأكمل العبارات التالية بما ينا�سبها من كلمات:

1- خ�سعت م�سرلحكم ....... قبل ظه�ر الإ�سالم .

2-عقد الر�س�ل ملسو هيلع هللا ىلص �سلح ........ عام 6 هـ مع قري�ش .

3- اأنت�سر �سعد بن اأبى وقا�ش على الفر�ش فى معركة ........ عام 15 هـ.

4- �سارك ........الر�س�ل ملسو هيلع هللا ىلص كل غزواتة ما عدا غزوة بدر لمر�ش زوجتة.

)ب( ماذا كان يحدث اإذا ...؟

1-التزم اليه�د بعهدهم مع الر�س�ل ملسو هيلع هللا ىلص فى غزوة الخندق .

2- اأنهزم جي�ش اأ�سامة بن زيد فى بالد ال�سام.
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تدريبات عامة

الأن�صطة و التدريبات الدرا�صات الجتماعية- ال�صف الثانى الإعدادى

ال�س�ؤال الأول:

)اأ( اأمامك خريطة �سماء لل�طن العربى 

اكتب مدل�ل الأرقام الم�قعة عليها:

1- اإقليم مناخى...........

2- البحر ...........

3- مدينة �ساحلية........

4-جبال....... 

)ب( ما النتائج المترتبة على...؟

1- اتحاد منطقة ال�سغط الج�ى الآ�سي�ى ومنطقة ال�سغط الأزوري.

2- �س�ء ت�زيع ال�سكان بال�طن العربي.

3- الم�قع الفلكي لل�طن العربي.

ال�س�ؤال الثاني:

)اأ( بم تف�سر...؟

1- تميز مجتمعنا العربى بالقيم والأخالق عن بقية المجتمعات.

2- اأهمية م�قع ال�طن العربى الع�سكرية.

3- ارتفاع الكثافة ال�سكانية بم�سر.

4- الأهمية القت�سادية لأ�سجار ال�سنط والماه�جني.

5- اهتمام البالد العربية بالتعليم.

ال�س�ؤال الثالث:

)اأ( �س�ب ما تحته خط:

1- تنم� اأ�سجار ال�سنط في اإقليم البحر المت��سط.

2- الك�يت من الدول التى بها فائ�ش �سكانى ونق�ش فى الم�ارد.

3- يت�سم الإقليم المدارى بارتفاع درجة الحرارة و�سق�ط الأمطار ط�ال العام.

4- تمتد ه�سبة نجد فى اأق�سى �سمال ال�سع�دية.

5- تنت�سر ال�سه�ل ال�ساحلية ح�ل الأنهار.

)ب(  اأكمل العبارات الآتية بكلمات منا�سبة:

نموذج »6«
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 الف�صل الدرا�صى الأول

تدريبات عامة

امل�صنع الدوىل لتحويل الورق

1- من العادات ال�سيئة التي ا�ستهرت بها قري�ش قبل الإ�سالم ..........

و .........و ..........

2- اأر�سل الخليفة ........... جي�ش اأ�سامة بن زيد لقتال ............

ال�س�ؤال الرابع:

)اأ( اكتب المفه�م اأو الم�سطلح الذى تعبر عنه العبارات التالية:

1- �سكل من اأ�سكال الحكم اأقره الم�سلم�ن بعد وفاة الر�س�ل ملسو هيلع هللا ىلصويق�م على اختيار

 من يت�لى اأمر الم�سلمين.

2- مجم�عة من ال�سفن التى ت�ستخدم فى الحروب.

3- كل من يدين بالديانات والكتب ال�سماوية التى �سبقت الإ�سالم.

4- قبائل عربية ارتدت عن الإ�سالم بعد وفاة الر�س�ل ملسو هيلع هللا ىلص.

)ب(  قارن بين كل من:

1- اأمير الم�ؤمنين عثمان بن عفان واأمير الم�ؤمنين على بن اأبى طالب من حيث:) مدة 

الحكم، ومقر الخالفة، واأهم الأعمال(.

2- اأو�ساع الم�سلمين قبل الهجرة اإلى يثرب وبعدها.

3- م�قعة القاد�سية ، وم�قعة اليرم�ك من حيث النتائج.

ال�س�ؤال الخام�ش:

)اأ(برهن بالأدلة التاريخية على �سحة العبارات التالية :

1- تجلت قدرة اهلل تعالي اأثناء حملة اأبرهة علي مكة عام 571 م.

2- نجح عمر بن الخطاب ر�سي اهلل   عنه في تنظيم الدولة الإ�سالمية .

3-ت�سبب الرماة في هزيمة الم�سلمين في غزوة اأُحد عام 3هـ .

4- وقف اأب� بكر ال�سديق )ر�سي اهلل عنه ( م�قًفا حازًما من المرتدين .

)ب( ما راأيك فى دور الم�سجد فى بناء الدولة الإ�سالمية؟

مناذج امتحانية
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تدريبات عامة

الأن�صطة و التدريبات الدرا�صات الجتماعية- ال�صف الثانى الإعدادى

ال�س�ؤال الأول:

)اأ( اأمامك خريطة �سماء لل�طن 

الرقام  مدل�ل  اكتب  العربى 

الم�قعة عليها:

1- جبال ..........

2- البحر ..........

3- الخليج......

4- دولة ...........

)ب( اعط دليال على ما يلي:

)1( اأهمية م�قع ال�طن العربى من الناحية التجارية والقت�سادية.

)2( العالقة بين اتجاه الجبال وكميات الأمطار.

)3( ارتفاع ن�سبة الإعالة بال�طن العربي.

ال�س�ؤال الثاني:

)اأ( اكتب الم�سطلح الجغرافى الذى تدل عليه كل عبارة مما يلي:

وانخفا�سها  �سيفا  الحرارة  بارتفاع  وتت�سف  المائية  الم�سطحات  عن  تبعد  مناطق   -1

�ستاء.

2- انتقال الفرد من منطقة لأخرى بغر�ش الإقامة والعمل.

3- اإنفاق �سخ�ش على مجم�عة من الأفراد وتحمل م�سئ�ليتهم.

4- م�سيق ي�سل بين البحر الأحمر والمحيط الهندي.

)ب( قارن بين:

1- الع�امل الطبيعية والع�امل الب�سرية الم�ؤثرة فى ت�زيع �سكان ال�طن العربى.

2- الأقاليم المدارية، الأقاليم المعتدلة من حيث الخ�سائ�ش المناخية و الخ�سائ�ش النباتية.

3- �سكان الريف و�سكان الح�سر من حيث  )اأماكن ال�سكن - الأن�سطة القت�سادية( .

ال�س�ؤال الثالث:

)اأ( �سع عالمة »√« اأمام العبارات ال�سحيحة وعالمة »*« اأمام العبارات غير 

ال�سحيحة مع ت�س�يب الخطاأ:

)  ( 1- المناخ القارى �سديد البرودة �ستاء و�سديد الحرارة �سيًفا   

) دائرة عر�ش من الجن�ب اإلى ال�سمال) 
5
2- يمتد ال�طن العربىفى ح�الى 39.5 
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 الف�صل الدرا�صى الأول

تدريبات عامة

امل�صنع الدوىل لتحويل الورق

)  ( 3- ي�سم الجناح العربى الآ�سي�ى 12 دولة والجناح العربى الإفريقى 10 دول  

)  ( 4- تنم� الغابات المدارية فى اأق�سى �سمال ال�طن العربى    

»ب« ماذا يحدث اذا...؟

1-رحبت قري�ش بالدع�ة الإ�سالمية .

2- لم يحارب العرب الم�سلم�ن دولتي الفر�ش و الروم.

3-تهاون اأب� بكر ال�سديق ر�سى اهلل عنه مع المرتدين .

ال�س�ؤال الرابع:

)اأ( ما النتائج التى ترتبت على الأحداث التاريخية التالية...؟

1- فتح مكة عام 8 هـ.

2- معركة نهاوند 12 هـ.

3- كتابة الم�سحف ال�سريف فى م�سحف واحد بلغة واحدة.

)ب( رتب الأحداث التاريخية الآتية من الأقدم لالأحدث:)معركة اليرم�ك-   

             م�قعة �سفين- بيعة العقبة الأولى - فتح مكة(

ال�س�ؤال الخام�ش:

 )اأ( اختر الإجابة ال�سحيحة مما بين الق��سين:

1- كانت غزوة ...... اأول غزوات الر�س�ل ملسو هيلع هللا ىلص .

)بدر - الأحزاب - اأُحد - الخندق (

2- بداأ التق�يم الهجري بهجرة الر�س�ل ملسو هيلع هللا ىلصاإلى .........

) الحب�سة - يثرب - جدة - الطائف (

3- نقل علي بن ابي طالب »ر�سى اهلل عنه« مقر الدولة الإ�سالمية من المدينة اإلى .........

)القاهرة - الف�سطاط - الك�فة - الب�سرة (

4- من جه�د عمر بن الخطاب »ر�سى اهلل عنه «لتنظيم الدولة الإ�سالمية ........

)اإن�ساء الدواوين - اإن�ساء المدن - ا�ستخدام التق�يم الهجري - كل ما�سبق (

)ب( ما راأيك في...؟

1-اإر�ساء الم�سلمين لمبداأ ال�س�رى فيما بينهم.

2-دور الم�سجد في بناء الدولة الإ�سالمية .

3- �سيا�سة عمر بن الخطاب »ر�سى اهلل عنه« بعد ت�ليه الخالفة فى التعامل مع الم�سلمين.

مناذج امتحانية
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تدريبات عامة

الأن�صطة و التدريبات الدرا�صات الجتماعية- ال�صف الثانى الإعدادى

ال�س�ؤال الأول:

)اأ(  اأمامك خريطة �سماء لل�طن العربى 

اكتب مدل�ل الأرقام الم�قعة عليها:

1- م�سيق ...........

2- دائرة عر�ش رئي�سية....... 

3- نهر .............

4- جبال...........

)ب( ما النتائج المترتبة على...؟ 

1- هجرة �سكان ال�طن العربى من الريف اإلى المدن.

2- تن�ع الأقاليم المناخية فى ال�طن العربي.

3- ارتفاع جبال ال�سام  .

ال�س�ؤال الثاني:

)اأ( بم تف�سر...؟

1- اأهمية م�قع ال�طن العربى القت�سادية.

2- انخفا�ش معدل ال�فيات فى ال�طن العربي.

3- اعتبار ح�سائ�ش ال�سافانا حديقة حي�ان طبيعية.

4- تاأثر كمية الأمطار باتجاه الكتل الجبلية.

)ب( قارن بين:

�سكان البدو و�سكان الريف من حيث )ن�سبتهم من �سكان ال�طن العربى - الأعمال التى 

يق�م�ن بها (.

ال�س�ؤال الثالث:

)اأ( �سع عالمة »√« اأمام العبارات ال�سحيحة وعالمة »*« اأمام العبارات غير 

ال�سحيحة مع ذكر ال�سبب:

)  ( 1- تنخف�ش الكثافة ال�سكانية فى م�سر والعراق .   
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 الف�صل الدرا�صى الأول

تدريبات عامة

امل�صنع الدوىل لتحويل الورق

)  ( 2- تتدرج اأ�سجار الإقليم المداري من ال�سمال اإلى الجن�ب.  

)  ( 3- جبال البحر الأحمر والحجاز من الجبال النك�سارية.   

)  ( 4- دولة جزر القمر تقع خارج المتداد الفلكي لل�طن العربى. 

ال�س�ؤال الرابع:

)اأ( اقراأ العبارة التالية ثم اأجب عن الأ�سئلة.

»كان لعمر بن الخطاب الكثير من الإ�سالحات التى لم ي�سبق لها مثيل

 فى تاريخ الدولة الإ�سالمية«.

1- تتبع اأهم الأعمال والإ�سالحات التى قام بها عمر بن الخطاب )ر�سى اهلل عنه(.

2- اذكر ثالثة من الدواوين التى اأن�ساأها والهدف من اإن�سائها.

)ب( لمن تن�سب الأعمال التالية...؟

1- اأر�سل جي�ش  بقيادة اأ�سامة بن زيد لقتال الروم.

2- اأ�سار على الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص( بحفر  الخندق  ح�ل المدينة.

3- خان�ا العه�د والم�اثيق التى اأبرم�ها مع الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص(.

4- فتح م�سر عام 21هـ.

5- اأول �سفيرفي الإ�سالم .

ال�س�ؤال الخام�ش:

)اأ( اأيد بالأدلة التاريخية �سحة العبارات التالية:

1- كان �سلح الحديبية فتًحا مبيًنا على الم�سلمين.

2- عامل الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص( اأهل مكة بالرحمة والر�سا.

3- بذل اأب�بكر ال�سديق »ر�سى اهلل عنه« الجهد والمال والنف�ش فى �سبيل الدع�ة الإ�سالمية.

)ب( ماذا يحدث اإذا.....؟

1- التزم القادة اأثناء  الحروب المعا�سرة ب��سايا الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص( والخلفاء الرا�سدين.

2- تعلم الجميع التعاي�ش مع الآخر واحترامه.

مناذج امتحانية
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تدريبات عامة

الأن�صطة و التدريبات الدرا�صات الجتماعية- ال�صف الثانى الإعدادى

ال�س�ؤال الأول:

لل�طن  �سماء  خريطة  اأمامك  )اأ( 

ــام  الأرق مدل�ل  اكتب  العربى 

الم��سحة عليها:

1- المحيط .........

2- البحر ...........

3- دولة .............

4- جبال ............

)ب( ماذا يحدث اإذا ...؟

1- لم ينتقل الأفراد من منطقة لأخرى.

2- كان مناخ ال�طن العربى كله على وتيرة واحدة.

3-لم يتعر�ش ال�طن العربي للحركات الباطنية.

ال�س�ؤال الثاني:

)اأ( اختر الإجابة ال�سحيحة من بين الق��سين

1- دول الخليج العربى لديها.........

»زيادة فى ال�سكان وقلة فى الم�ارد - فائ�ش فى ال�سكان والم�ارد - نق�ش �سكانى 

وفائ�ش فى الم�ارد - نق�ش فى ال�سكان والم�ارد«

2- يبلغ عدد الممرات المائية التى يتحكم فيها ال�طن العربى......... ممرات. 

»ثالثة - اأربعة - خم�سة - �ستة« 

 3- تك�نت جبال .............نتيجة الحركات النك�سارية لالأر�ش.

»البحر الأحمر  - ع�سير - اأطل�ش - عمان«

4-تنم� الغابات المعتدلة في ...........

»الإقليم الآ�ست�ائي - الإقليم المداري - الإقليم ال�سحراوي -اإقليم البحر المت��سط« 

)ب( بم تف�سر...؟

1- اأهمية ال�طن العربى الح�سارية.

2- تناق�ش اأعداد البدو الرحل بال�طن العربي.
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 الف�صل الدرا�صى الأول

تدريبات عامة

امل�صنع الدوىل لتحويل الورق

3- �سق�ط الأمطار ط�ال العام على جن�ب ال�س�مال.

ال�س�ؤال الثالث:

)اأ( �سع عالمة »√« اأمام العبارات ال�سحيحة وعالمة »*« اأمام العبارات غير 

ال�سحيحة مع ذكر ال�سبب:

1- ظهرت الدواوين فى عهد على بن اأبى طالب )ر�سى اهلل عنه(           )      (

2- تنخف�ش درجة الحرارة فى ال�طن العربى كلما اقتربنا من دائرة ال�ست�اء       )       (

3- تخل�ش الر�س�ل ملسو هيلع هللا ىلص من يه�د بنى قريظة بعد غزوة الخندق                  )       (

4- ت�ؤثر الت�ساري�ش فى وحدة ال�طن العربى وتكامله            )      (

5- خرج الروم من م�سر عام 12هـ بعد فتح الم�سلمين لها              )      (   

ال�س�ؤال الرابع:

)اأ( ما النتائج التى ترتبت على الأحداث التاريخية الآتية:

1- ا�ست�سهاد كثير من حفظه القراآن الكريم في حرب المرتدين.

2- معركة اأجنادين عام 13 هـ.

3- فتح اإفريقية وبالد الن�بة 31هـ.

)ب( ما المق�س�د بالم�سطلحات التاريخية التالية:

3- الحنيفية 1- �سرية    

4- جهاد 2- ال�س�رى                  

ال�س�ؤال الخام�ش:

 )اأ( اأكمل العبارات الآتية بكلمات منا�سبة:

1- بداأت رحلة الإ�سراء والمعراج من الم�سجد........ اإلى الم�سجد.....

2- قائد معركة نهاوند التى اأنهت على الفر�ش ه� القائد....

3- بايع 73 رجال وامراأتين الر�س�ل ملسو هيلع هللا ىلص فى بيعة....

4- ثالث الخلفاء الرا�سدين..... وه� من الع�سرة المب�سرين بالجنة.

)ب( قارن بين كل مما ياأتى:

1- بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية.

2- الخليفة اأبى بكر ال�سديق والخليفة عمر بن الخطاب من حيث.

- اأهم الأعمال )يكتفى بعمل واحد(. - مدة الخالفة             

مناذج امتحانية



72

تدريبات عامة

الأن�صطة و التدريبات الدرا�صات الجتماعية- ال�صف الثانى الإعدادى

ال�س�ؤال الأول :

)اأ( اأمامك خريطة �سماء لل�طن العربى 

اكتب مدل�ل الأرقام الم�قعة عليها:

1-دولة ......

2-دولة .......

3-المحيط ........

4-اإقليم مناخى .......

)ب( بم تف�سر...؟

1- يتركز �سكان ال�طن العربى فى ال�سه�ل ويقل ف�ق المرتفعات.

2- تن�ع واأهمية النبات الطبيعى فى ال�طن العربى.

3- اأهمية م�قع ال�طن العربى ال�ستراتيجية.

ال�س�ؤال الثانى:

)اأ( �سع عالمة ) √( اأمام العبارات ال�سحيحة وعالمة )X( اأمام العبارات غير 

ال�سحيحة مع ت�س�يب الخطاأ.

1- تنم� اأ�سجار ال�سنط فى الإقليم الأ�ست�ائى.        )       (

2- اتخذت �س�ريا من اأ�سجار الأرز �سعاًرا لها  .       )       (

3- يعد وادى النيل ودلتاه بم�سر من المناطق مت��سطة الكثافة ال�سكانية.    )       (

4- تنح�سر ه�سبة ال�سط�ط بين جبال انك�سارية  .      )      (

)ب( ماذا يحدث اإذا ...؟

1- اختفى البحر الأحمر .

2- زاد معدل ال�فيات والم�اليد مًعا بال�طن العربى.

      )ب( بم تف�سر...؟

1- هجرة الم�سلمين اإلى بالد الحب�سة.

 2- حملة عمرو بن العا�ش على م�سر.

نموذج »10«

2

13
4

دائرة االستوء

مناذج امتحانية
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ال�س�ؤال الثالث

)اأ(اختر من العم�د )ب( ما ينا�سب العم�د )اأ(

ال�س�ؤال الرابع :

اكمل العبارات الآتية بما ينا�سبها من كلمات:

1- ا�ستغرقت مرحلة الدع�ة ....... ثالث �سن�ات.

2- ت�فى عمر بن الخطاب ر�سى اهلل عنه فى العام ..... من الهجرة .

3- يعتبر دار ...... اأول مدر�سة فى الإ�سالم.

4- تم جمع القراآن فى عهد الخليفة ......

5- ت�سمى المعارك التى خا�سها الم�سلم�ن بقيادة الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص( بـ .....

6- نقل علي بن اأبى طالب »ر�سى اهلل عنه« مقر خالفته اإلى مدينة ...... بالعراق. 

)ب( قارن بين م�قعة الجمل وم�قعة �سفين من حيث )التاريخ واأ�سباب كل منهما( . 

ال�س�ؤال الخام�ش :

)اأ( اكتب مدل�ل العبارات التالية :

1-كلمة فار�سية تعنى ال�سجل اأو الدفتر.

2- حملة وجهها النبى ) ملسو هيلع هللا ىلص( �سد الم�سركين ولم يح�سرها.

3- مجم�عة من النا�ش ينتم�ن اإلى اأ�سل واحد وتربطهم رابطة الدم والع�سبية.

4- العام الذى اأراد فيه ابرهه الحب�سى هدم الكعبه والذى ولد فيه الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص(.

اأرواحهم  على  المدينة  فى  يقيم  كان  من  كل  فيه  اأمن  و  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�س�ل  و�سعه  الذى  الكتاب   -5

واأم�الهم و خا�سة اليه�د.

) ب () اأ (

1- دول المغرب العربىتقع بها �سه�ل ج�با و �سبيلى                             )                (

2 دولة جزر القمرتمتد بها جبال اأطل�ش                                          )                 (

3 - دولة م�سرلديها فائ�ش فى الم�ارد ونق�ش فى عدد ال�سكان       )                   (

4- دولة ال�س�مالتمتلك ممر قناة ال�س�ي�ش كاماًل                          )                   (

جن�ًبا فى مدخل م�سيق م�زمبيق  )                (
5
5- لبنانتقع عند دائرةعر�ش12 

6- دولة الك�يتتكثر بها وج�د اأ�سجار الأرز                                  )                   (

مناذج امتحانية
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6- اأهل يثرب الذين بايع�ا الر�س�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص( وحم�ه واآمن�ا بدع�ته.

)ب( اذكر عماًل واحًدا لكل مما يلى:

2- عمر بن الخطاب »ر�سى اهلل عنه«. 1- اأب�بكر ال�سديق »ر�سى اهلل عنه«.   

4- علي بن ابى طالب »ر�سى اهلل عنه«.   3- عثمان بن عفان »ر�سى اهلل عنه«.   
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